
 

 

 

Termos e condições 
1. Para participar da 6ª Copa Brasil de Matemática (a "Competição" ou "Evento"), a sua escola 

terá de estar localizada em território brasileiro; 
 

2. A competição é gratuita e terá início às 07h00 do dia 4 de maio de 2020 e término às 20h00 
(horários de Brasília) do dia 8 de maio de 2020; 
 

3. Apenas escolas regulares da Educação Básica (Ensinos Fundamental 1, Fundamental 2 e 
Médio) públicas ou privadas e devidamente registradas no CNPJ poderão participar da 
competição; 
 

4. É vetada a participação de cursinhos, escolas preparatórias, universidades, faculdades, 
escolas técnicas ou de quaisquer outras instituições de ensino acadêmico ou profissional; 
 

5. Apenas alunos matriculados e frequentadores de instituições de ensino da Educação Básica 
regular poderão participar da competição. É vedada a participação de professores com 
acesso de alunos. Portanto, professores NÃO poderão jogar os desafios durante o período da 
competição sob pena de desclassificação da escola; 
 

6. O número mínimo de alunos participantes por escola é 30; 
 

7. Quaisquer práticas desleais ou enganosas, tentativa de manipulação dos resultados e 
falsidade ideológica resultarão na imediata exclusão da escola infratora da 6ª Copa Brasil de 
Matemática. A decisão da Mangahigh será final; 
 

8. Na eventualidade de um empate técnico entre escolas, os juízes da Mangahigh levarão em 
consideração o espírito competitivo das escolas, o número de atividades realizadas com êxito 
por aluno participante para determinar a escola vencedora. A decisão dos juízes será final; 
 

9. As escolas vencedoras serão oficialmente anunciadas no dia 26 de Maio de 2020. 
 

10.  As escolas e alunos participantes da competição concordam em participar de atividades e 
peças promocionais da Mangahigh;  
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11.  A 6ª Copa Brasil de Matemática é uma realização da Blue Duck Education Ltd., 1st Floor, 4-14 

Tabernacle St, Shoreditch, London EC2A 4LU; 
 

12. Leia a nossa Política de Privacidade, que detalha como a Mangahigh.com utiliza quaisquer 
das suas informações pessoais obtidas através do seu cadastro na competição;  
 

13.  A Mangahigh.com oferecerá acesso gratuito e irrestrito a todas as escolas participantes 
durante o período da competição; 
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