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Assunto: III OLIMPÍADA INTERNACIONAL ONLINE DE MATEMÁTICA PARA 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL BRICSMATH.COM 

 
Senhores Diretores,  
 

No dia 12 de outubro de 2019 inicia-se uma Olimpíada interativa de 

matemática de larga escala para alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino 

Médio a BRICSMATH.COM. A Olimpíada é gratuita e acontece em um formato 

online no site bricsmath.com. Para participar da BRICSMATH.COM, o aluno 

precisa apenas ter acesso a um computador ou outro dispositivo eletrônico com 

acesso à Internet. 

A Olimpíada acontece em duas rodadas: a navegação teste será entre 

os dias 12 de Outubro e 12 de Novembro, e a navegação oficial será entre os 

dias 13 de Novembro e 13 de Dezembro de 2019. A navegação teste dá 

oportunidade ao aluno de se motivar e treinar antes de realizar a navegação 

oficial. Os resultados desta rodada não influenciam na oficial. Já na navegação 

oficial, o aluno terá uma hora para a resolução dos exercícios em qualquer dia 

durante o período de sua participação, após clicar no botão de início da 

Olimpíada, o aluno não poderá pausar o tempo, devendo cumprir as tarefas 

durante os 60 minutos corridos. 

CADASTRO DE PROFESSORES E ALUNOS: Os professores devem 

registrar seus alunos no site bricsmath.com, escolher o país, idioma e ano e, 

depois do cadastro, imprimir e distribuir aos seus alunos os logins e senhas. Os 

alunos devem utilizar seus logins e senhas para entrar no site bricsmath.com e 

resolver os exercícios.  

RESULTADOS E PRÊMIOS: Depois do término da Olimpíada, todos os 

estudantes receberão diplomas eletrônicos, e os professores receberão 



certificados, que ficarão disponíveis na conta pessoal. Os professores poderão 

imprimir os diplomas e premiar seus alunos na escola.  

Você pode obter mais informações pelo email info@dragonlearn.com.br, 

no site dragonlearn.com.br, ou contatar o representante da Olimpíada 

BRICSMATH de matemática no Brasil, Frederico Faria, 

frederico@dragonlearn.com.br, +55 11 94234 0678 (Whatsapp). 

As escolas que forem participar, por favor, avisar os PCNPs de 

Matemática: Fatima - telefone 22099849 e Willians – telefone 22099858. 

 
 
 
Atenciosamente,  
 
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  
Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino – Região Norte 2 


