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REDE Nº 058
Prezados,
ASSUNTO 01: 8º PRÊMIO SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW: CONSTRUINDO
RESPOSTAS PARA O AMANHÃ.
O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow,
programa global da Samsung e parceiros que em 2021 acontece em 35 países.
O prêmio, agora em sua 8ª edição, busca estimular e divulgar projetos de investigação e
experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio de
escolas públicas. Com equipes de 3 a 5 participantes, o desenvolvimento do projeto deve
enfatizar o uso de diversos conhecimentos para diagnosticar demandas reais e apresentar
respostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas no local. Os projetos devem ser
orientados por professores que lecionam os componentes curriculares das áreas de Ciências da
Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.
Para participar, o professor orientador deve inscrever a ideia do projeto da equipe sendo que as
equipes semifinalistas e finalistas terão o apoio de mentores para desenvolver os projetos. O
professor orientador pode contar com um professor parceiro de outra área do conhecimento –
Ciências Humanas e suas Tecnologias ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – para apoiar
a equipe em seu projeto. Tanto os projetos semifinalistas quanto os finalistas concorrem a
prêmios como notebooks, smartphones, tablets ou smartwatch da Samsung.
A inscrição deve ser feita pelo professor orientador, que obrigatoriamente deve lecionar à equipe
participante, algum componente curricular das áreas de Ciências da Natureza ou Matemática e
suas

Tecnologias.

A

ficha

de

inscrição

dos

projetos

deve

ser

feita

pelo

site:

http://respostasparaoamanha.com.br, na aba Como Participar, entre o período de 23/03 a
30/06/2021.
Para maiores informações, dúvidas e acesso a ficha de inscrição, acessem o site:
http://respostasparaoamanha.com.br.
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