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DICAS PARA PROFESSORES 
DICA 1  Esta é uma competição em grupo 
A pontuação é baseada na média de performance 
da escola e da classe, portanto, apenas um aluno 
pontuando não é suficiente. Tente fazer com que 
todos estejam envolvidos. Use os computadores da 
escola durante o intervalo com aqueles alunos que 
não conseguem acessar em casa. 

DICA 2  Incorpore a Matific nas 
lições de casa 
Matific é uma ótima maneira de melhorar suas aulas 
de matemática! Apenas 10 minutos utilizando a 
Matific é uma excelente forma de aquecimento para 
envolver os alunos. 

DICA 3  Esteja certo de que você pegou 
todos os pontos! 
Nós garantimos que você pode contribuir para o 
sucesso da sua turma! Você pode facilmente ganhar 
os pontos bônus e seria uma loucura você deixar 
isso passar. Certifique-se que todos os professores 
da sua escola estão garantido seus pontos também. 
Para saber mais, consulte nossos Termos & Condições.

DICA 4  Envolva os pais 
Pesquisas ao redor do mundo mostram que a 
cultura da matemática inicia em casa. Informe os 
pais sobre as Olimpíadas Matific e o cartão de login 
do aluno. As crianças transformarão o tempo gasto 
em frente à tela em horas de aprendizado! 

DICA 5  Desafie outras turmas do seu ano
Um pouco de competição saudável entre as turmas 
pode ser motivador para os alunos. A melhor parte 
das Olimpíadas Matific é que todas as habilidades 
dos alunos podem contribuir, basta estarem 
envolvidos. 

DICA 6  Desafie uma escola rival 
Uma vez que as turmas já estão competindo entre 
elas, por que não desafiar a escola do outro lado 
da rua? Se eles não estiverem competindo nas 
Olimpíadas Matific, pergunte o motivo. 

DICA 7  Comemore o sucesso da 
sua escola! 
Escolas com os alunos envolvidos têm mais chances 
de vencer. Celebre quem completar o maior número 
de atividades para motivar e engajar os alunos. 

DICA 8  Envolva-se com todo o 
material da Matific 
Nós disponibilizamos um “Ligando os Pontos” 
matemático e um divertido desenho para colorir 
que podem ajudar o aluno a se envolver com as 
Olimpíadas Matific. 

DICA 9 Defina metas para a classe e 
o  número de estrelas a coletar 
Trabalhar com metas é uma outra forma de 
envolver a classe nessa celebração contínua de 
matemática durante toda a competição. 

DICA 10  Registre o engajamento dos 
alunos e professores
Escolas que divulgarem fotos e vídeos do 
engajamento com as Olimpíadas Matific, usando 
a hashtag #matificgames2020 irão aparecer nas 
nossas redes sociais e as melhores publicações 
ainda concorrem a R$ 500,00 em dinheiro.


