
 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Rede nº 399/21 

Data: 06/07/2021 

Assunto: CONSTRUINDO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ 

   

 
Senhores diretores, 
 
 

Informo que o “Prêmio Respostas para o Amanhã” busca estimular e divulgar 

projetos de investigação cientifica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do 

Ensino Médio da Rede Pública de Ensino. As inscrições foram prorrogadas até 19 de 

julho de 2021. Trata-se de uma iniciativa da Samsung sob a coordenação geral do 

CENPEC.  

O foco se encontra 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 o desenvolvimento do 

projeto e, para as 10 finalistas, para o desenvolvimento do modelo/protótipo; 

➢ Acesso exclusivo para os professores com projetos inscritos do Webinar e infográfico 

sobre prototipagem; 

➢ Premiação para professores, estudantes e escolas conforme as etapas, sendo: 
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o Projetos semifinalistas: um notebook Samsung para o professor orientador e até 

um professor(a) parceiro(a); 

o Projetos finalistas: participação das 10 equipes na II Mostra do Prêmio 

Respostas para o Amanhã e um notebook Samsung para cada estudante das 

10 equipes finalistas; 

o Projetos vencedores nacionais: prêmios para os estudantes, sendo: 

 

✓ 1º lugar: 1 smartphone Samsung; 

✓ 2º lugar: 1 tablet Samsung; 

✓ 3º lugar: 1 smartwatch Samsung. 

 

Para acessar os materiais de apoio, divulgação e inscrição do “Prêmio Respostas para 

o Amanhã”, segue os links abaixo: 

 

- LINK PARA O GUIA PRÁTICO: 

https://respostasparaoamanha.com.br/arquivo/29057/guia-pratico-inovacoes-no-

ensino-de-ciencias.pdf 

 

- LINK PARA A INSCRIÇÃO: www.respostasparaoamanha.com.br  

 

- QR CODE DAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM): 

 

 

- LINK DE ACESSO PARA OS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO: 

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

https://respostasparaoamanha.com.br/arquivo/29057/guia-pratico-inovacoes-no-ensino-de-ciencias.pdf
https://respostasparaoamanha.com.br/arquivo/29057/guia-pratico-inovacoes-no-ensino-de-ciencias.pdf
http://www.respostasparaoamanha.com.br/
https://respostasparaoamanha.com.br/o-premio/materiais-de-divulgacao


 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

 

 

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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