
 

Certificamos que Adriele Maria Krista, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ahissa Nathália da Ré, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ailton Edu de Oliveira, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Alexandre Canda, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Amanda da Sousa as Silva, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ana Clara Borgato Medeiros, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ana Luíza Pires Ghercov, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Andreia Teixeira Machado, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Antônio Dalbem, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Arthur Frizzo, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Arthur Pelosimi, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Augusto Duarte Stefanelli, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Bianca Ferreira Guimarâes, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Carina Macedo Martini, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Carla Denize Ott Felcher, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Catiele Scheidt Kurz, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Eduardo dos Santos de Oliveira Braga, 

teve seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Elen Priscila Stivam, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Elias Junio, teve seu vídeo premiado no 

V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática que 

aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Fábio Menecucci, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Fabrícia Nicodemos de Souza, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Felipe Williami Freitas D´Avila, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Gabryela Martins de Jesus, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Giovanni Correa Torres, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Giselle Rôças, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Guilherme Correia Torres, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Jaqueline Garcia Silva, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Jessica Passos Barreira, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que João Gabriel Tapajós de Freitas, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que João Vitor de Almeida, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Joyce Jaqueline Caetano, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Jucele Glowaki, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Júlio Sila de Pontes, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Junior Miguel de Paula, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Laura Zuconelli, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Lavinia Savi Guardiero, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Leandro Schulzbach, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Leila Schiavo, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Leonardo de Souza Marins, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Letícia Michalak de Almeida, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Lídia Machado, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Lidiane Miranda Francisco, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Lívia Lira, teve seu vídeo premiado no V 

Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática que 

aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Lucas Pereira dos Santos, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Mabel Oliveira, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Marcelo Júnior do Nascimento Pereira, 

teve seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Marciel Ferreira Olímpio da Silva, teve 

seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Marcos Paulo de Oliveira, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Maria Clara Alfena Gouvêa, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Maria Eduarda Gach, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Maria Elizabete Leopoldina da Silva, teve 

seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Maria Klara Nogueira Silva Rios, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Maria Luísa Visinoni Kotrybala, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Mariana Giovannoni Itikawa, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Meiryellen Nogueira Serafim, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Naiara de Brito Viana, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Nathalia de Almeida, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Nicolas Maciel do Santos, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Patrícia Alcoléa, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Pedro Henrique Tavares Firme Santos, 

teve seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Pedro Vitor Gomes Lima, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Pedro Barreto de Oliveira, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ramone Freire, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Renata Camargo dos Passos Barros, teve 

seu vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Renata Cunha, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Rizonete Lopes Pereira, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Rodolfo Pinelli, teve seu vídeo premiado 

no V Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 

que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta 

edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Rosemary de Castro Prado, teve seu 

vídeo premiado no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Ruan Garcia de Carvalho, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 



 

Certificamos que Samuel Vieira Braga, teve seu vídeo 

premiado no V Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 

2021. Esta edição ocorreu no formato virtual.  
 


