
O objetivo principal da competição é a promoção do conhecimento e do 
desenvolvimento do pensamento fora do comum

A Competição  é uma Competição de Matemática 
Online para Alunos do Ensino Fundamental I e II

Navegação de teste:  25 de Março — 07 de Abril Navegação oficial: 08 de Abril — 28 de Abril

Competição de Matemática Online 
para Alunos do Ensino Fundamental



O que é a Competição ? 
É uma competição online de matemática de larga escala para alunos  
do Ensino Fundamental I e II.

O objetivo da competição é criar um interesse comum em matemática.

A competição Plus consiste em tarefas divertidas e interativas na forma de jogo. 
As tarefas fazem os alunos pensarem fora do comum, mas não exigem nenhum 
conhecimento aprofundado do currículo escolar.

Cada criança pode participar independente do seu nível de conhecimento, 
contexto social e geográfico: só um computador ou tablet e acesso à internet 
são necessários.



Tarefas interativas 
da Competição

As tarefas divertidas e interativas 
da competição foram criadas no 
formato de jogo para crianças, a fim de 
desenvolverem o pensamento criativo e 
o interesse dos alunos em matemática.

As tarefas:
São dirigidas ao pensamento lógico, atenção  
e imaginação
Fazem você pensar fora do comum
Não requerem nenhum conhecimento  
aprofundado do currículo escolar



Como se cadastrar e participar  
da Competição 
A competição é realizada em formato online na plataforma  
dragonlearn.com.br e é totalmente gratuita.

Para participar da competição, os alunos 
precisam ter acesso a um computador  
ou tablet com um navegador moderno  
e acesso à Internet.

Os professores simplesmente cadastram 
seus alunos do Ensino Fundamental I na 
dragonlearn.com.br e escolhem o ano. 
Quando os alunos são cadastrados, os 
logins e senhas individuais são gerados 
automaticamente. Os professores podem 
imprimí-los e entregá-los aos alunos.

Usando seus próprios logins e 
senhas, os usuários iniciam a 
sessão na dragonlearn.com.br 
e podem resolver as tarefas da 
competição.
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Datas da Competição  
Navegação de teste:

25 de Março — 07 de Abril 
A navegação de teste dá ao aluno a oportunidade 
de praticar antes da navegação oficial.
Os alunos podem resolver as tarefas um número 
ilimitada de vezes durante a navegação de teste.
Os resultados da navegação de teste não afetam 
a navegação oficial.

Navegação oficial:   

08 de Abril — 28 de Abril
Na navegação oficial, os alunos terão apenas 
60 minutos para completar as tarefas em 
qualquer dia da competição.
Todos os alunos podem participar da 
navegação oficial, incluindo aqueles que não 
participaram da navegação de teste.



A Competição    
é uma Festa de Matemática
O lançamento solene da competição será realizado em 08 de Abril de 2019.
Um convidado de honra clicará no botão «Iniciar» no tablet ou quadro interativo dando início 



Resultados e prêmios
Depois do término da competição todos 
os alunos receberão diplomas que 
estarão disponíveis na conta pessoal.

Os professores poderão imprimi-los 
e premiar todos os participantes na 
escola.



Cadastre-se e participe  
no site Dragonlearn.com.br

Representante da competição PLUS de matemática no Brasil,
Frederico Faria, frederico@dragonlearn.com.br, +55 11 94234 0678 (Whatsapp)


