


O Programa

Iniciativa da Samsung, que em 2021, será 

realizada em 35 países. No Brasil conta com 

a coordenação do Cenpec Educação e a 

parceria da UNESCO, Reduca, OEI e Consed. 

No Brasil, desde 2014 já mobilizou:

Professores

15.803

Projetos Inscritos

8.113

Escolas públicas

5.036



8ª edição
Inscrições 23/3 até 30/6/2021

Enfatiza a abordagem STEM (do inglês Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática), que parte de um desafio ou problema que possibilite múltiplas soluções 

ou respostas. 

Nessa abordagem, o ensino de Ciências encontra suporte na Tecnologia, nos 

processos de Engenharia e na aplicação da Matemática para soluções inovadoras de 

problemas reais em uma situação concreta.



Junte-se ao Solve for Tomorrow

Construindo Respostas para o Amanhã! 

Identificar um 
problema 

Investigar

Propor soluções/
protótipos

Contribuir com um 
mundo melhor!



Acesse o site: 

www.respostasparaoamanha.com.br ou 

acesse nosso APP exclusivo para Android

Participar é fácil!

Inscrições de 23/3 a 30/6/2021
Se inscreva já!



o Atenção! O professor orientador pode indicar 

até um professor parceiro!;

o Em seguida, o professor orientador deve 

preencher as questões do formulário de 

inscrição, informando: a ideia da equipe, o 

contexto em que será desenvolvida e o plano 

de ação do projeto em 2021;

o O preenchimento dessas questões é 

obrigatório para concorrer à 8ª edição do 

Prêmio! 

o O professor orientador se cadastra no 

site do Prêmio e obtém seu login e 

senha para acesso à área restrita de 

professores participantes;

o Após criar a conta, o professor 

orientador deve clicar em <INSCREVER 

PROJETO>;

o Complementando seus dados, da 

instituição de ensino e da equipe 

responsável pelo projeto;



20 projetos Semifinalistas

1 notebook Samsung para cada 
professor(a) orientador(a) e até 
um(a) professor(a) parceiro(a)

10 projetos Semifinalistas

1 (um) notebook Samsung para 
cada estudante das 10 equipes 
finalistas.

Vencedores Nacionais

Cada estudante das três equipes vencedoras 
nacionais receberá os seguintes prêmios, conforme 
classificação:

1o lugar: smartphone Samsung
2o lugar: tablet Samsung
3o lugar: smartwatch Samsung

Cada escola dos 3 projetos vencedores nacionais 
receberá 1 (uma) smart TV Samsung

Vencedores Nacionais

1 (um) fone de ouvido Samsung BUD+ para cada 
estudante e professor(a) orientador(a) das três 
equipes vencedoras pelo Júri Popular. As escolas 
receberão o troféu “Projeto Vencedor pelo Júri 
Popular”.

8ª edição



Acesse o site e inscreva seu projeto!

respostasparaoamanha.com.br

Central de Atendimento: 0800-780-0755
de 2ª a 6ª das 9 às 18h


