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Circular n.º 186/2020 – NPE 

Osasco, 27 de julho de 2020. 

Srs. (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

Prezados (as) Professores, 

 

Assunto: 7ª Edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. 

O Núcleo Pedagógico divulga o, Prêmio Respostas para o Amanhã que 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. 

As inscrições vão até 10 de agosto e pode ser da ideia de um projeto, ou mesmo de um projeto 

que já esteja em desenvolvimento, desde que com ações previstas para 2020. As equipes semifinalistas 

e finalistas receberão mentorias on-line para apoiar o desenvolvimento do projeto e a criação do 

protótipo. Informações como o regulamento e demais questões, por favor entrar no site. 

Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição.   

Atenciosamente,  

Ilderlon Freire 

RG 41.302.434 

Diretor do Núcleo Pedagógico, em exercício 

 

De Acordo:  

 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

https://respostasparaoamanha.com.br/arquivo/27008/regulamento-promocao-samsung-premio-respostas-para-o-amanha-7-edicao-2020-n-sistema-secap-0202000615-1-aditamento-versao-aprovada-secap.pdf
https://respostasparaoamanha.com.br/

