
 

Certificamos que Abigail de Brito, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Adna keren Freire de Melo, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Adriele Maria kristal, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Adrieny Álida, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Adyla Ilhany Felipe Marques Canuto, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Nathalia da Ré, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Machado, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Aléxia Rodrigues de Faria, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Alexsander Mathias Vitorino da Cunha, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Alexssandro Adriano Silva Júnior, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Alice Melquíades Alves Marinho, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Alifer Cardoso Rehling, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Aline Catarina da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Aline da Penha Ferreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 de Sousa da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Sousa, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Carolina Barboza de Oliveira, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Carolina Bueno de Carvalho, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Carolina Dantas Camelo Xavier, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Battista, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Britisqui, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Ferreira, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Gomes Xavier, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Flávia Silva Pacheco, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Julia da Silva Hameister, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Luísa Pereira Rosa, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Luiza Lourenço Azevedo, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Luiza Pires Ghercov, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Andrel Henderson dos Santos Marinho, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Andrielle Souza Bezerra, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Anna Clara Maia Ferreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Anna Julia de Carvalho, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Anthony Bernardo Oliveira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Antoniele Moreira dos Santos, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Gonçalves Barbosa, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Gabriel Rodrigues de Souza, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Pelosini, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Artur Rodrigues Paulo Neto, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Pettirossi Serafim, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Ayra Diovana de Freitas Machado da Rosa, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Ayran Rodrigues Ayub, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Bernardo Murback Maggioni, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Guimarães, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Silva, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Brena Maira, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Breno Marcolin, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Bruna Aparecida Ferreira de Castro, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Bruna Corrêa, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Bruna Laís Hinterholz Köpsell, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Bruno Ferracini de Oliveira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Bruno Martins Ferreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Caique Santos Gomes, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Camila Neves Baumgartnes, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Martini, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Heck Pillon, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Carlos Henrique Rodrigues de Lima, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Carlos Mathias de Brito, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Carolina Dalvi Piassi, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Carolina Ramos Moreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Caroline Pereira de Medeiros Aquino, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Cássia Edmara Coutinho Murback 

Maggioni, submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Catiéle Scheidt Kurz, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Cauã Gabriel de Brito Evangelista, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Celso Marczal, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 César Russo, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Cicera Regilania Gomes Ferreira, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Cíntia Cordeiro Ribeiro Feitosa, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Cláudia Nunes de Sá, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Claudia Satie Nakao, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Cláudia Nakao, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Cláudia Nakao, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Clécia Caetano Ferreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Clécia Morais Costa, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Cristiane de Fatima Cumin, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Daiane Rudniak, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Dalto Tiago Zaviracz Gaiewicz, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Dalton Tiago Zavieracz Gaiewicz, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Daniel Lauri Costa Weber, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Daniel Wiliam Pereira da Silva, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Daniela Rayane da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Daniele Severo Camargo, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Daniella Andressa de Oliveira Brito, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Danilo Perfeito Campos, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Débora da Silva Matos, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Débora Marília Hauenstein, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Débora Raquel Saraiva da Silva, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Decio Luvier Neto, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Deivid Irineu de Oliveira Santos, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Denilson Felix de Oliveira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Denise Mirela Hauenstein, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Denizia Pereira, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Dheimily Costa Gomes Amaral Teixeira, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Diego Henrique Faustino Carriel, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Dulcinéia Salla Prochnow, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Ediglê de Brito Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Eduarda Bezerra Magalhães, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Eduarda Hax Rodrigues, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Retzlaff Borges, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Ribeiro Feitosa, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Assad, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Junior, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Elizabete Leopoldina da Silva, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Ellen Beatriz de Lima Freitas, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Emilayne do Nascimento Dantas, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Emili Boniecki dos Santos, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Emilly do Nascimento Fernandes, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Enrico Marcelo Miroto, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Enzo Storch Charnaud, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Erica Karin de Moura Sloboda, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Érica Karin de Moura Sloboda, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Érica Santos da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Estefani Crispa Pereira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Evelin Cristina de Sousa, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Fabio Menecucci, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 de Jesus da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Nicomedes de Souza, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Fabrício José de Souza Guimarães, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Menoncin, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 William Freitas D'Avila, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 William, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Fernanda Mayanne Pinto Pontes, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Fernando Felipe Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Fernando Leitão da Silveira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Filipe Henrique Guirro Neves, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Flora Conti, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Francielli Rossa Mostardeiro, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel Augusto Lima Buarque de Souza, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel dos Santos, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel Galvão, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Gabriel Morales Castro da Rosa, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel Silva, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Gabriel Teles Ferreira, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel Yuji Nagata Lucci, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriel Souza Gregorutti, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriela Corrêa Gonçalves, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriela Guidotti Pinheiro, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gabriela Jade Novais da Silva, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Gabriela Wilson, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Gabriela Ferreira, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Gabriele Cavada Bas Galupee, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Geisca Irena Moura, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Germana Maria Mota, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Giorgia da Campo, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Giovana Azevedo, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Giovana Cristina, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Giovana Forti, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Giovanna Lima Metodio, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Giovanny Arthur Ramos de Albuquerque, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Gisele Morales, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 Gislaine Dias da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Gizelly Beatriz Lima Farias, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Graça Peraça, submeteu um trabalho em 

formato de vídeo 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 de Macedo, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Fernandes Logrado, submeteu 

um trabalho em formato de vídeo 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 Gomes de Carvalho Lima, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Huk, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Porto da Silva, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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 Calegari Rodrigues de Oliveira, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Gustavo Gianeti, submeteu um trabalho 

em formato de vídeo 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 Gustavo Gonçalves Pereira Oliveira, 

submeteu um trabalho em formato de vídeo 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 Gustavo Nunes Nachtigall, submeteu um 

trabalho em formato de vídeo 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.  
 


