
Uma competição que reúne alunos de sete países

 internacional online de matemática para alunos
do ensino fundamental e médio

Navegação teste:
19 de Outubro - 15 de Novembro, 2020

Navegação oficial:
16 de Novembro - 20 de Dezembro

, competição



O que é ?
BRICSMATH.COM + é uma grande competição anual internacional online de matemática 
para alunos de 1ª a 12ª séries. Desde 2020, a abrangência da competição vem se 
expandindo, agora alunos de 7 países poderão participar: Brasil, Rússia, Índia, China, 
África do Sul, Indonésia e Vietnã. As tarefas da competição estão disponíveis em todas as 
línguas oficiais de todos os países participantes.

O objetivo da competição é cultivar o interesse pela Matemática e desenvolver 
habilidades de raciocínio lógico, bem como reunir crianças de diferentes países.

Em 2020, a competição BRICSMATH.COM será realizada pela quarta vez e é simultânea à 
12ª Cúpula do BRICS que acontecerá na Rússia.
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Ótimo e estimula o aprendizado das crianças. (Mirelly Santos, 
professora, SP, Brasil)

Obrigado aos organizadores por tarefas tão interessantes! Minha 
filha participa com muito prazer. Estou orgulhoso do sucesso que 
ela alcançou. Com vocês crescemos e ganhamos conhecimento! 
(Safonova S.V., pai, Rússia)

Estou muito feliz por trabalhar com esta plataforma. Meu filho 
está adquirindo conhecimento em diferentes áreas e se tornou 
mais confiante, motivado e feliz. Muito obrigado! (DP Trivedi, 
Responsável, Shree Narayana International school, Vadodara, 
Gujarat, India)

O desenvolvimento da inteligência das crianças é conducente 
ao treinamento do raciocínio lógico. (Wang Hongxin, professora, 
Shenzhen, China)

O site é muito atrativo e bem programado, fazendo-me desejar 
um dia ter o meu próprio e fazer com que as pessoas se 
interessem. Eu tendo a imaginá-lo como um modelo para mostrar 
como a educação é ótima, divertida e fantástica. Eu realmente 
admiro os desenvolvedores! (Noluthando Basi, aluno, Durban, SAR)

Feedback sobre nós



Datas da

Navegação teste: 
19 de Outubro - 15 de Novembro, 2020

A navegação teste dá ao aluno 
a oportunidade de praticar antes 
da navegação oficial.

Os alunos podem resolver as tarefas 
quantas vezes quiserem durante 
a navegação teste.

Os resultados da navegação teste 
não influenciam os resultados da 
navegação oficial.

Na navegação oficial, os alunos terão 
60 minutos para completar as tarefas. 
Eles devem escolher um dia em 
qualquer período da navegação oficial 
para resolver a competição.

Não é obrigatório ter participado 
da navegação teste para poder 
participar da navegação oficial.

 

 

Navegação oficial:
16 de Novembro - 20 de Dezembro



Por que a competição

é única?
Qualquer aluno do Brasil, Rússia, Índia, China 
África do Sul, Indonésia ou Vietnã pode 
participar da competição BRICSMATH.COM. 
Tudo o que ele precisa é de um dispositivo 
eletrônico com conexão de internet.

A competição consiste em 10 tarefas 
divertidas e interativas de matemática. 
As tarefas de raciocínio lógico e espacial não 
requerem um conhecimento aprofundado 
do conteúdo do currículo escolar.

As tarefas estão disponíveis em português, 
russo, inglês, hindi, marathi, mandarim, 
indonésio e vietnamita.

Distribua a água de tal maneira que todos 
recipientes tenham quantidades iguais de água.

Joseph built a new tower, outlined the shadows 
and broke it. Build this tower again.

Перемести камень на башню со слоном так, 
чтобы выражения на двух башнях совпали.



Exemplos de tarefas
Fazendo bolachas (Nível de dificuldade: difícil)
Habilidades: Posição relativa de objetos no espaço e na superfície. Planejamento do progresso 
da resolução do problema. Aritmética básica.
Seção: Relações espaciais. Geometria visual. Formas geométricas. Formação de ideias sobre 
o conceito de "forma". Formas geométricas no mundo ao nosso redor.

Atravessando o rio (Nível de dificuldade: difícil)
Habilidades: Análise da informação recebida. Pensamento lógico e algorítmico. Algoritmo 
simples. Elaboração de uma sequência final (cadeia) de objetos, números, formas geométricas, 
entre outros, de acordo com uma regra. Pensamento lógico. Completar, escrever e resolver 
algoritmos simples.
Seção: Manipulação de dados.

Barco-dragão (Nível de dificuldade: fácil)
Habilidades: Posição relativa de objetos no espaço e no plano. Pensamento lógico 
e algorítmico, percepção espacial.
Seção: Relações e percepções espaciais.

O mistério do templo antigo (Nível de dificuldade: difícil)
Habilidades: Adição, subtração, divisão, multiplicação. Identificar o termo desconhecido de 
ações aritméticas. Pensamento lógico e algorítmico. 
Seção: Relações e percepções espaciais.

1° ao 5° ano

6° ao 9° ano
e ensino médio



Para participar, você precisa:
Computador, tablet ou celular.  
Conexão com a internet.

Professores:
Cadastre os seus alunos no site.
Escolha o ano escolar e o idioma. 
Imprima e distribua os logins 
e senhas aos alunos.

Alunos:
Entre no site da bricsmath.com 
com o login e a senha.
Resolva as tarefas.

A competição
será realizada entre outubro e dezembro de 2020



王 丽

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 a conclusão da competição BRICSMATH.COM +, todos 
os alunos e professores receberão certificados que estarão 
disponíveis em suas contas pessoais no site bricsmath.com.

  

Resultados e premiações da



 
Cadastre-se no site

info@bricsmath.com


