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Senhores Diretores e Professores Coordenadores do Ensino Médio, 

 

               Solicitamos a ampla divulgação das inscrições para a 5ª edição do 

Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa da Samsung, com 

coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (CENPEC) e parceria da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Rede Latino-Americana 

pela Educação (Reduca), da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) 

e com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). 

             O objetivo é estimular estudantes e professores do Ensino Médio de 

escolas públicas a desenvolverem soluções sustentáveis para melhorar o 

lugar onde vivem, integrando conhecimentos da área de Ciências da Natureza 

e Matemática aos projetos inovadores em prol da sociedade e de suas 

comunidades. 

             Cada projeto deverá ser desenvolvido por uma turma de estudantes 

(grupo composto por qualquer quantidade de integrantes que estejam, 

necessariamente, matriculados na mesma série do Ensino Médio) e até três 

professores, sendo um professor orientador, que, obrigatoriamente, deverá 

lecionar nas áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática, e outros dois 

professores parceiros, que poderão lecionar em outras áreas, como 

Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. 

             As inscrições serão realizadas até 25 de junho pelo professor 

orientador. 

             Mais informações podem ser obtidas por meio dos links indicados a 

seguir: 

 • Site www.respostasparaoamanha.com.br 

 • Facebook: https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha 

 • Instagram: https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha  

http://www.respostasparaoamanha.com.br/
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha


 • Regulamento: https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018 

               Em caso de dúvidas, entre em contato com Renata Cristina de 

Andrade Oliveira ou Ana Joaquina Sallares por e-mail 

 renata.andrade@educacao.sp.gov.br 

 ana.sallares@educacao.sp.gov.br 

 ou  por telefone (11)3866-0636 / (11) 3866-0638. 

 

Atenciosamente, 
 

PCNP de Ciências -  Luciana Victoria 
    

PCNP de Matemática – Sueli Araújo  
 
 

De Acordo, 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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