
Uma competição que une crianças de 5 países

Competição online de matemática  
para alunos do Ensino Fundamental e Médio

Navegação teste: 12 de Outubro – 12 de Novembro Navegação oficial: 13 de Novembro – 13 de Dezembro



O que é ?
BRICSMATH.COM é uma competição online anual de matemática para estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As tarefas da 
competição ficam disponíveis nos idiomas oficiais dos países do BRICS.

Em 2017, a primeira competição BRICSMATH.COM contou com 670,000 participantes de 
todos os países do BRICS e, em 2018, mais de 1 milhão de estudantes participaram da 
segunda edição da competição.
A terceira edição da competição BRICSMATH.COM será em novembro de 2019 durante 
a programação do XI Encontro do BRICS.

O propósito da competição é aumentar o interesse pela matemática, assim como 
unir crianças de diferentes países.

670 000 
PARTICIPANTES DE 5 PAÍSES

1 000 000 
DE PARTICIPANTES DE 5 PAÍSES

2 000 000 
DE PARTICIPANTES SÃO ESPERADOS

2017 2018 2019



Tarefas interativas 
inéditas em 

 

Cada aluno dos países do BRICS pode realizar a 
competição BRICSMATH.COM. Basta um dispositivo 
com acesso à internet.
A competição é formada por 8 tarefas interativas 
de matemática. As tarefas de lógica e visão espacial 
não dependem de um conhecimento profundo do 
currículo de matemática.
As tarefas serão realizadas em português, russo, hindi, 
inglês, mandarim e idiomas oficiais da África do Sul. 

Joseph construiu uma torre nova, 
pintou as sombras e quebrou a torre. 

Construa a torre novamente.

Done

Divide the chocolate into three pieces 
of the same shape and size.

Undo move

DoneПомоги Марии объехать все дороги 
этого города ровно один раз

Нельзя пройти

Начать сначала

Отменить ход

В меню Сохранить



Os presidentes do Brasil, 
Rússia, Índia, China e África 
do Sul serão convidados para 
inaugurar a competição.

A cerimônia oficial de lançamento da  
será realizada durante a programação do XI ENCONTRO 
DO BRICS na cidade de Brasília  

Os convidados de honra irão pressionar o 
botão “Início”em uma lousa interativa e a 
competição iniciará automaticamente nos 
5 países.

Sem fronteiras!

Russia

Brazil
Brasilia

South Africa

China

India

Cerimônia oficial de lançamento 
 



Datas da 

Navegação teste
12 de Outubro –12 de Novembro

 A navegação teste dá aos alunos a oportunidade de 
praticar antes da navegação oficial.

 Os alunos podem resolver tarefas interativas, sem 
limite de acessos, durante a navegação teste.

 Os resultados da navegação teste não interferem na 
navegação oficial.

Navegação oficial
13 de Novembro –13 de Dezembro

 Durante o período da navegação oficial, os alunos terão 
60 minutos corridos para completar as tarefas, não 
podendo interromper a resolução após o início.

 Não é necessário participar da navegação teste para 
participar da navegação oficial.



Para participar, é 
necessário:

 Computador ou tablet
 Acesso à internet

Professores:
 Registram os alunos no site
 Escolhem o ano e o idioma
 Imprimem e distribuem logins e senhas 
individuais para os alunos

Alunos:
 Entram em bricsmath.com 
utilizando seus logins e senhas
 Resolvem as tarefas

Para participar, os professores precisam registrar 
os alunos no site  .

A competição online é 100% gratuita e realizada através do site bricsmath.com.



BRICSMATH.com组织委员会主席

竞赛依托教育平台

进行

伊万·科洛莫耶茨

奖给：

奖状

数学在线竞赛

王 丽Ксения Строгина

A Olimpíada é organizada pela plataforma

Presidente do Conselho do Comitê
organizador da BRICSMATH.COM

Certificado de
honra ao mérito

Olimpíada online de matemática

conferimos a

Laura Alves

Chairman of the organizing committee
BRICSMATH.COM

awarded to

Online Mathematics competition for Primary School students

CERTIFICATE
of ACHIEVEMENT

David Tjale

Após o encerramento da competição, todos os alunos recebem certificados que 
ficarão disponíveis nas suas contas pessoais no site bricsmath.com.
Os professores podem imprimir os certificados e organizar uma cerimônia de 
premiação em suas escolas.

Resultados e premiação da  



Registre e participe da 
 

 

info@bricsmath.com


