
 

 

Estudantes gaúchos destacam-se em Olimpíada de Matemática na Malásia 

Grupo de estudantes do Colégio Farroupilha trouxe medalhas e troféu na bagagem. O jovem David Wechsler 

foi o melhor aluno brasileiro da competição 

 

Um grupo de nove estudantes da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Farroupilha desembarcou em 

Porto Alegre, nesta segunda-feira, 07 de agosto, após participar da Asia International Mathematical Olympiad 

(AIMO), a maior competição de matemática do mundo, que aconteceu de 03 a 06 de agosto em Kuala Lumpur, 

na Malásia. Na bagagem, além das experiências vividas, medalhas de prata e de bronze, e o troféu de melhor 

aluno brasileiro da competição. 

“Foi uma experiência bem positiva, principalmente por poder ter contato com estudantes das mais 

variadas regiões da Ásia, além da Bulgária e do Brasil, unidos pela mesma habilidade e pelo mesmo interesse: 

a matemática”, afirmou o estudante David Wechsler, 16 anos, que conquistou o prêmio de melhor estudante 

brasileiro da AIMO 2017. “Foi agradável também a possibilidade de relacionar meu nível de conhecimento com 

o resto do mundo, com grades de ensino totalmente diferentes da nossa”, comentou.   

 

Durante a olimpíada na Malásia os estudantes tiveram duas horas para solucionar uma prova individual 

com 30 questões, que aumentavam gradativamente a dificuldade. A preparação, feita no Farroupilha antes do 

embarque, abordou conteúdos da educação básica e do ensino superior. “Muitos dos assuntos que eles viram 

nas aulas de preparação são conteúdos dados em cursos de Ensino Superior”, explica a coordenadora do 

Laboratório de Matemática, que viajou com os alunos, Alessandra Faria Dornelles.  

Participaram da AIMO mais de mil estudantes de diferentes países e a olimpíada foi uma oportunidade 

de ampliar as referências culturais e os laços de amizade. “O evento, em geral, nos proporcionou um clima de 

confraternização, com fotos, trocas de presentes e muitas conversas entre nós e os demais estudantes, 

principalmente os asiáticos”, afirmou o estudante David. 



 

O passaporte foi carimbado após a conquista da medalha de Ouro nos níveis Estadual e Nacional da 

Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (MSF). Está é a segunda vez que uma equipe do Colégio 

Farroupilha participa de uma olimpíada internacional. Em 2016, um grupo também do Ensino Médio foi 

convidado a representar a instituição na 22ª Olimpíada Internacional de Ciências, Matemática, Habilidade 

Mental e Eletrônica (QUANTA 2016), que aconteceu na Índia. 

 

Resultados na AIMO 

Participaram desta edição da AIMO 1300 estudantes de 12 países. Destes, 450 receberam medalhas, 

sendo 60 medalhas de ouro, 130 de prata e 260 de bronze, de acordo com a pontuação obtida na prova. 

Pelo Brasil, os alunos do Farroupilha Gabriel T., Luiz P., Pedro P, Matheus B. e Enzo N. ganharam a 

medalha de bronze, enquanto que os estudantes Gilberto J. e David W. foram agraciados com a medalha de 

prata. Além disso, David também recebeu o troféu de melhor aluno brasileiro. 

 

Participação na MSF 

 Cerca de 340 estudantes inscreveram-se para participar da Olimpíada Internacional MSF em 2017. Ao 

todo, 60 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais à 3ª série do Ensino Médio foram 

premiados, conquistando 113 medalhas, 15 delas de Ouro nos níveis Estadual e Nacional da competição. 

 Além da conquista do Ouro com as 3ªs séries do Ensino Médio, os estudantes da equipe das 1ªs séries 

A e E do Ensino Médio conquistaram Bronze Estadual. A equipe composta pelas turmas dos 5ºs anos A e C do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais recebeu Bronze nas etapas Estadual e Nacional. O Bronze Estadual e 

Nacional também foi recebido pelos integrantes da equipe do 6º ano B da unidade Correia Lima. Já a equipe 

dos 9ºs anos A e B do Ensino Fundamental – Anos Finais conquistou medalha de Prata no nível Estadual e de 

Bronze no Nacional.  
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