
Iniciativa: Coordenação geral:

Apoio:

Central de atendimento: 
0800 777 4567, de 2ª a 6ª, 
das 9 às 18h.

Participe da 6ª edição 
do  Prêmio Respostas 
para o Amanhã.

SOBRE O PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da 
Samsung, com coordenação geral do CENPEC - Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária, que tem o apoio da UNESCO, Reduca, OEI, Consed 
e outras instituições comprometidas com a educação de 
qualidade para todas as crianças, adolescentes e jovens 
brasileiros.

Realizado desde 2014, o Prêmio Respostas para o Amanhã já 
mobilizou mais de 153 mil estudantes e 10.200 professores de 
cerca de 4.120 escolas de todo o Brasil.
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O Prêmio Respostas para o Amanhã continua a estimular e a 
divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/
ou tecnológica. A novidade, em 2019, é a utilização da abordagem 
STEM, que incentiva o uso da Ciência, da Tecnologia, da Engenharia 
e da Matemática na busca de soluções criativas e inovadoras que 
respondam aos problemas locais ou globais.

Orientados por professores e desenvolvidos por 
estudantes do Ensino Médio da rede pública, que se 
organizam em equipes de 5 a 15 estudantes, os projetos 
devem enfatizar os conteúdos das áreas de Ciências 
da Natureza e da Matemática.

Professor, proponha a formação das equipes!

A SUA ESCOLA COMO LABORATÓRIO PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DO SÉCULO 21.

Prêmios: escolas, professores e 
estudantes, todos ganham!

Interpretar 
situações

Lidar com 
mudanças 
de contexto 

Propor 
soluções   

Contribuir com 
a sociedade

Professores orientadores e até dois professores parceiros de 
cada um dos 20  projetos semifinalistas.

1 Tablet Samsung para cada professor 

Projetos 
semifinalistas:

Para as escolas dos 10 projetos finalistas.

1 TV Samsung 55” e 1 notebook Samsung 
Projetos 
finalistas:

Para os estudantes das equipes dos 3 (três) Projetos Vencedores 
Nacionais.

1º lugar: 1 Smartphone Samsung para cada estudante da 
equipe vencedora.
 
2º lugar: 1 Notebook Samsung para cada estudante da 
equipe vencedora.

3º lugar: 1 Tablet Samsung para cada estudante da equipe 
vencedora.

Vencedores 
Nacionais

Junte-se
a mais de: 10.200 

professores
153 mil 
estudantes

Que já vivenciaram, desde 2014, o 
Prêmio Respostas para o Amanhã! 

Inscrições abertas:
De 19/3 a 17/6/2019 

A proposta de trabalho por projetos, uma marca reconhecida 
do Respostas para o Amanhã, contribui para o desenvolvimento 
do pensamento crítico e colaborativo entre os jovens, e 
estimula o interesse de estudantes pela carreira científica.

para cada estudante da equipe 

Acesse: 
respostasparaoamanha.com.br 


