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RESUMO - O estímulo ao estudo da matemática contribui para a melhoria do conhecimento 
matemático dos alunos de ensino fundamental e médio. Olimpíadas de matemática promovem a 
inclusão social e ajudam a mudar o cenário da educação. Sendo a internet uma ferramenta de 
estratégia eficiente de divulgação, o objetivo deste artigo foi fazer um estudo de caso 
(desenvolvimento do portal) envolvendo tecnologias para desenvolvimento e projeto de portais, para 
a Olimpíada Pontagrossense de Matemática. Seu desenvolvimento visou ser acessível às escolas de 
todos os municípios e aos alunos interessados, com disponibilização dos dados e informações 
necessárias, com clareza e objetividade. A metodologia utilizada foi facilitar o contato com os 
responsáveis e participantes pela/na olimpíada, através de formulários eletrônicos, com 
preenchimento fácil e rápido, para a inscrição dos alunos, em conformidade aos critérios de seleção. 
Foi utilizado o Software Adobe DreamWeaver CS6, como ambiente de desenvolvimento. Para 
modelagem das páginas web foi necessário utilizar as Linguagens HTML - HyperText Markup 
Language, PHP - Hypertext Preprocessor (originalmente, Personal Home Page) e CSS - Cascading 
Style Sheets, correspondendo a folhas de estilo em cascata. Como Servidor de Internet foi utilizado o 
Software Apache HTTP Server, Versão 2.2.22, por ser compatível com o Protocolo HTTP. O Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados foi o MySQL, Versão 5.5.24, por sua agilidade, robustez e 
portabilidade. O portal está online, hospedado no servidor da instituição responsável. Contem os 
dados e informações, disponíveis para qualquer interessado, e relação de alunos já inscritos para os 
detentores de permissão ao acesso restrito, tais como as escolas. Como perspectiva de trabalhos 
futuros pretende-se analisar outras tecnologias de desenvolvimento web e compará-las a fim de 
elevar o suporte do desenvolvimento para novas ferramentas e tornar a navegação mais atrativa, 
exigindo o mínimo de esforço cognitivo do usuário. 
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