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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 324/2020 

Data: 28/07/2020 

Assunto: 7ª Edição do Prêmio Respostas para o Amanhã 
 

 O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung, com coordenação geral do 

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. A 

premiação, de abrangência nacional, busca estimular e divulgar projetos de investigação e 

experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio de 

escolas públicas. 

As equipes, de 3 a 5 participantes, devem desenvolver projetos que enfatizem o ensino desses 

campos do conhecimento para diagnosticar demandas reais e apresentar respostas que melhorem 

a qualidade de vida das pessoas. Os projetos são orientados por professores que lecionam 

disciplinas das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias. Com base no 

ensino por projetos, na investigação científica e no pensamento crítico, a iniciativa contribui para a 

formação de cidadãos capazes de interpretar situações, lidar com as mudanças do contexto e 

contribuir para avanços da sociedade. 

Em sua 7ª edição, o Prêmio Respostas para o Amanhã continua com o foco na abordagem 

STEM como inspiração para despertar o interesse dos estudantes por essas áreas do 

conhecimento, assim como contribuir para sua formação, de modo que as carreiras científicas e 

tecnológicas sejam um de seus possíveis projetos de vida. 
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Inscrições até 10 de agosto. 

Todas as informações se encontram no Site. 

As equipes semifinalistas e finalistas receberão mentorias on-line para apoiar o desenvolvimento 

do projeto e a criação do protótipo. 

 

 

 

 

Responsável: 

Larissa Polastre Bortolucci 

 
De acordo: 

Késia L. S. da Mata  

PCNP responsável pelo NPE  

 

 

 

 

https://respostasparaoamanha.com.br/

