
Prezados,
Pensando no cenário atual do país e certa preocupação com o ensino e aprendizagem de nossos
alunos da Rede Salesiana, gostaríamos de apresentar a Matific, uma premiada plataforma
interativa de matemática online, segmentada para o Ensino Infantil até o 6º ano do Ensino
Fundamental, alinhada à BNCC e aos principais livros didáticos. 
 
Nesse primeiro momento, a parceria tem como foco apoiar o ensino à distância por meio da
liberação gratuita da plataforma, com o prazo mínimo de 60 dias, e que será aplicada aos nossos
alunos a partir de agora.
 
A Matific é uma plataforma online e necessita de conexão à internet para acesso, uso das
atividades e registro de desempenho do aluno. O acesso pode ser feito usando o navegador de
internet do computador, notebook, chromebook e tablets ou celulares (iOS e Android).Os
professores e alunos terão acesso a mais de 2.000 jogos matemáticos disponíveis na plataforma
que permitirá ao aluno explorar atividades alinhadas ao seu processo pedagógico de forma
online.
 
Como cadastrar sua escola? Existem 3 maneiras simples.
 
Opção 1- Preencher planilha anexada ao e-mail com informações de alunos e professores e nos
devolver devidamente preenchida;
Opção 2- Preencher planilha anexada apenas com informações dos professores (turma, nome,
sobrenome e e-mail)  e nos devolver devidamente preenchida;
Opção 3- Preencher planilha anexada com informações de apenas um professor/administrador
(todas as turmas, nome, sobrenome e e-mail) e nos devolver devidamente preenchida;
 
Obs: Na Opção 1 alunos e professores já terão logins e senhas, nas Opções 2 e 3 será gerado um
código para cada turma que deverá ser compartilhado com pais/alunos para que eles mesmos
façam esse cadastro na plataforma.
Após recebimento da planilha farei a apresentação de vocês a nossa equipe pedagógica e de
suporte que dará continuidade ao processo, orientando-os em relação aos logins e fornecendo
nossos materiais de apoio, de acordo com a opção escolhida.
 
O aluno pode usar o login e senha que foi gerado e acessar a Matific pelo site www.matific.com ou
aplicativo - Matific Aluno, disponível para iOS e Android.
Cada unidade receberá um vídeo treinamento gravado pelo time da Matific para conhecer melhor
a plataforma e aproveitar ao máximo esse recurso.
A equipe da Matific está disponível para ajudar com a implementação e suporte pelo e-mail
vanessa@matific.com e telefone 11 98238-2076.
 
Atenciosamente,
Time Matific

 

Aprender Matemática nunca foi tão divertido
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