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Assunto: PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO RESPOSTAS PARA 

O AMANHÃ 

   

 

Senhores diretores, 
 
 

Informo que o “Prêmio Respostas para o Amanhã” teve prorrogado o prazo de 

inscrição até o dia 19-07-2021.  

A inscrição pode ser realizada tanto no website quanto no aplicativo do Respostas para 

o Amanhã. O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung com 

coordenação geral do CENPEC Educação e conta com a parceria da UNESCO, 

REDUCA, OEI e CONSED.  

O programa, que em 2021 acontecerá em 35 países, busca estimular e divulgar projetos 

de investigação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino 

Médio da rede pública de ensino. Com foco na abordagem STEM (sigla em inglês que 

significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) parte de um desafio ou 

problemas que possibilita múltiplas soluções ou respostas. Nessa abordagem, o ensino 

de Ciências encontra suporte nas Tecnologias, nos processos das Engenharias e na 

aplicação da Matemática para solucionar problemas reais em situações concretas de 

forma inovadora. 

 

Quem pode se inscrever: Professores orientadores das áreas das Ciências da 

Natureza e da Matemática e suas Tecnologias, que obrigatoriamente deverão 

lecionar à equipe participante, do Ensino Médio das redes municipais, estaduais 

e federal.  
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Projetos: O projeto deve focar necessariamente questões relacionadas às áreas das 

Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.  

 

Equipes: Devem ser formadas por 3 a 5 estudantes do Ensino Médio, matriculados na 

mesma turma/classe, a quem o professor orientador e os professores parceiros 

lecionem. 

 

LINK PARA INSCRIÇÃO:  

Respostas para o Amanhã (respostasparaoamanha.com.br) 

 

LINK DE ACESSO AO APP:  

Respostas para o amanhã – Apps no Google Play  

 

LINK PARA ACESSO AOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÕES:  

https://respostasparaoamanha.com.br/o-premio/materiais-de-divulgacao  

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o PCNP Cássio Félix através do e-mail 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou PCNP Danylo Ferrenha através do e-mail 

ferrenha@prof.educacao.sp.gov.br. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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