As Olimpíadas Matific 2021, competição online de Matemática, acontecerão nos dias
29 e 30 de abril de 2021 e premiarão os alunos, turmas e escolas que tiverem o
maior engajamento e desempenho nas atividades interativas.
TODOS os alunos que possuem acesso ao Plurall, já tem inscrição para as Olimpíadas
Matific 2021 feita automaticamente, acesse agora a Matific pela sua conta Plurall
(busque pelo ícone da Matific) e comece a praticar. Podem participar alunos do
Ensino Infantil e alunos do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental.
Quanto mais os alunos jogam, mais estrelas são coletadas, ampliando as chances de
ganhar os troféus, prêmios e reconhecimento das Olimpíadas Matific.
A premiação será por desempenho para alunos, turma e escola! As três melhores
classes, escolas e alunos, recebem os troféus e prêmios de primeiro, segundo e
terceiro lugar.
As Olimpíadas Matific 2021 acontecerão FORA do horário regular, desta forma o
aluno poderá acessar nas datas destinadas ao AQUECIMENTO (26 e 28/abril) e
COMPETIÇÃO (29 e 30/abril) no horário que quiser, fora do horário regular de aula
e até mesmo a noite.
Veja abaixo:
Período de aquecimento:
Entre 26, 27 e 28 de abril de 2021, período de prática apenas. Que permite os
alunos, se prepararem para as Olimpíadas de Matific. Os alunos são incentivados a
fazer login em sua conta de aluno (via PLURALL), de onde possam navegar até a Ilha
da Competição. Durante o período de prática, oito atividades estarão disponíveis na
Ilha da Competição para os alunos praticarem. Observe que nenhum prêmio é
concedido durante o período de prática.
Período de competição:
A COMPETIÇÃO COMEÇA ÀS 00:01 DE 29 DE ABRIL DE 2021 E TERMINA ÀS 23:59 DE
30 DE ABRIL DE 2021.
Quando a competição começar, todos os participantes são encorajados a fazer o
login na Matific (via Plataforma PLURALL) e começar a completar as atividades

disponíveis na ilha da competição para "ganhar estrelas". Cada vez que um
participante conclui uma atividade, a quantidade de estrelas que ele ganha é
concedida ao total individual, total das classes e total da escola. As estrelas obtidas
serão o fator decisivo sobre quem ganhará os prêmios. Cada atividade pode dar aos
alunos 5 estrelas e pode ser tentada no máximo 5 vezes por atividade.
Quando a competição der início, a pontuação ocorrerá da mesma forma que o
aquecimento. Os alunos completam as atividades disponíveis, ganhando pontos para
eles próprios, sua turma e sua escola, porém desta vez as "estrelas" conquistadas
serão o fator decisivo sobre quem ganhará os prêmios.
No link abaixo você saberá todos os detalhes sobre as Olimpíadas, como por
exemplo, O que são as Olimpíadas Matific? Por que participar das Olimpíadas? Como
acontecerá o aquecimento e a competição.
Acesse o link e leia com atenção!!!
👉 https://www.matific.com/bra/pt-br/home/somos/
IMPORTANTE: Posso participar com iPads e/ou tablets?
Sim, muitas escolas participarão da competição por meio desses dispositivos. Você
precisa verificar se possui a versão mais recente do aplicativo instalada. Vá para a
Visita Google Store ou App Store para baixar a versão mais recente do aplicativo
Matific Student.
Vamos lá!!!! Participe desta atividade que será tão desafiadora, divertida e
interessante.

