GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 413/2021
Data: 05/07/2021
Assunto: 8ª edição do Solve for Tomorrow –Construindo Respostas para o Amanhã.

Prezados(as),
O Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa da Samsung sob coordenação geral do
CENPEC Educação, 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 problema 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.
Alguns destaques e oportunidades em participar da 8ª edição:
 Inscrição de uma ideia de projetos realizados por equipes compostas e 3 a 5 estudantes;
 Publicação do Guia Prático - Inovações no Ensino de Ciências;
 Mentorias online para as 20 equipes semifinalistas para desenvolvimento do projeto e, para
as 10 finalistas, para desenvolvimento do modelo/protótipo;
 Acesso exclusivo para os professores com projetos inscritos do Webinar e infográfico sobre
prototipagem;
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 Premiação para professores, estudantes e escolas conforme as etapas, sendo:
Projetos semifinalistas: um notebook Samsung para o professor orientador e até um
professor(a) parceiro(a);
Projetos finalistas: participação das 10 equipes na II Mostra do Prêmio Respostas para Amanhã
e um notebook Samsung para cada estudante das 10 equipes finalistas;
Projetos vencedores nacionais: prêmios para os estudantes, sendo:
 1º lugar: 1 smartphone Samsung;
 2º lugar: 1 tablet Samsung;
 3º lugar: 1 smartwatch Samsung.
Inscrições prorrogadas até 19 de julho.
Somente pelo site www.respostasparaoamanha.com.br.
Redes sociais: /premiorespostasparaoamanha.

A prorrogação e peças para as redes sociais poderão também ser acessadas no nosso site:
Materiais de divulgação e no Aplicativo exclusivo para Android.

Responsável:

Larissa Polastre Bortolucci
PCNP de Ciências e Biologia.
De acordo:

Késia L. Stefanini
Responsável pelo NPE.
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