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DICAS PARA OS PAIS 

DICA 1  Ajude seu filho a começar
Matific é bastante envolvente e seu filho irá
se divertir muito. Ajude ele a acessar a página
com o login e a senha que ele trouxe da escola
e o deixe livre para explorar! Matemática pode
ser difícil quando alguém fica observando.

DICA 2  Incorpore as Olimpíadas
Matific na sua rotina diária
Pesquisas ao redor do mundo mostram que a
cultura da matemática começa em casa. Se
você trouxer as Olimpíadas Matific para casa
por pelo menos 10 minutos, fará um enorme
benefício na vida de seu filho.

DICA 3  Transforme o tempo gasto em
frente à tela em tempo de aprendizagem
Se seu filho tem um tempo pré determinado
para usar o computador, incentive que ele use
a Matific nesse tempo.

DICA 4  Envolva toda a família
Envolva os avós, tios, tias, irmãos e amigos.
Explicar como o jogo funciona é uma excelente
forma de fazer com que as crianças pensem
sobre os conceitos da matemática.

DICA 5 Desafie outras crianças
Um pouco de competição saudável é uma
ótima maneira de envolver as crianças.
Quando desafiadas, normalmente, as crianças
respondem a novos desafios se esforçando
para conquistar aquilo que antes consideravam
muito difíceis para elas.

DICA 6  Incentive uma cultura positiva
ao redor da matemática
Matific transforma a matemática divertida para
o seu filho. Fale positivamente sobre as suas
experiências com a matemática, transmitindo a
segurança para o sucesso.

DICA 7  Comemore os sucessos em casa
Recompense seu filho por se envolver em
experiências positivas relacionadas a matemática,
pois isso, acima de tudo, irá beneficiá-lo a
seguir adiante.

DICA 8 Matific em movimento
As famílias são muito ocupadas, com pouco
tempo para esses “extras”. Por sorte, Matific
também está disponível para smartphones e 
tablets, o que significa que seu filho poderá 
acessar de qualquer lugar e em qualquer 
horário com conexão à internet.

Confira as melhores dicas para seu filho ter mais chances de
se tornar o campeão das Olimpíadas Matific e melhorar suas

habilidades em matemática.


