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Araguaína, 04 de novembro de 2020.

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Divulgação da IV Olimpíada Internacional online de matemática para alunos
do Ensino Fundamental e Médio - BRICSMATH

Senhor (a) Diretor (a),

1.

Informamos que desde o dia 19 de outubro de 2020 está em andamento o

período de Navegação Teste da competição de matemática de larga escala para alunos do
Ensino Fundamental e Médio, na BRICSMATH.COM+, que finaliza-se em 15 de Novembro
de 2020 (Navegação Teste). Já a Navegação Oficial, será entre os dias 16 de novembro e 20
de dezembro de 2020. Veja documento orientador anexo.
2.

A competição 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 dispositivo eletrônico com acesso à Internet.
3.

A primeira competição BRICSMATH.COM foi realizada em novembro de

2017, e mais de 670 mil alunos de escolas dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul) participaram. A segunda edição foi realizada em novembro de 2018 e contou
com a participação de 1 milhão de alunos. A terceira edição da competição teve início em
outubro de 2019, sendo que o lançamento da navegação oficial foi realizado durante o 11°
BRICS Summit, em Brasília.
4.

Com o tremendo sucesso da BRICSMATH.COM nos anos anteriores, em 2020

a equipe decidiu expandir a competição e agora alunos de 7 países podem participar da
mesma: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Indonésia e Vietnã!

Documento foi assinado digitalmente por MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO em 05/11/2020 12:07:29.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: A29A433900A802DD

Diretoria Regional de Educação de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

5.

Assim, convidamos a todas as Unidades
Escolares
contribuir
com o projeto,
Diretoria
Regional dea Educação
de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista

incentivando seus alunos, do Ensino Fundamental
e Médio, a participarem da competição
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033
internacional online e gratuita de matemática,
acessando o endereço eletrônico:

https://br.bricsmath.com/ para realizar o cadastro ou obter mais informações.
6.

Pelo exposto, coloco a Assessoria de Gestão Pedagógica e Educacional desta

Diretoria à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do telefone, 3411/5014, ou
falar com Wiliam Carlos (63) 9 9954-4738 (whatsapp).

Atenciosamente

Assinatura Digital
MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretoria Regional de Educação de Araguaína

Documento foi assinado digitalmente por MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO em 05/11/2020 12:07:29.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: A29A433900A802DD

