
O que você quer fazer 
pelo seu futuro hoje, @?

Participe da 7ª 

edição do Prêmio!

Sobre o Prêmio  
RESPOSTAS PARA O AMANHÃ

Iniciativa da Samsung realizada em vários países. No Brasil 
conta com a coordenação do CENPEC Educação e a 
parceria da UNESCO, Reduca, OEI e Consed.

Acesse o site e inscreva seu projeto:
https://respostasparaoamanha.com.br

Baixe já nosso aplicativo!
Respostas para o Amanhã

Central de Atendimento: 0800-7800755
de 2ª a 6ª, das 9 às 18h

Iniciativa: Coordenação  
geral:
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Inscrições abertas  
de 10/3 a 10/8/2020

O Prêmio Respostas para o Amanhã estimula e divulga 
projetos de jovens estudantes capazes de interpretar cada 
situação e contribuir de maneira criativa e inovadora para 
os problemas reais do mundo.

O Prêmio é uma oportunidade para professores 
e estudantes apresentarem suas ideias usando a 
abordagem STEM com projetos que consigam integrar 
Ciências e Tecnologias.  

Orientados por professores e desenvolvidos por estudantes do 
Ensino Médio da rede pública, que se organizam em equipes de  
3 a 5 estudantes, os projetos devem enfatizar o ensino das ciências 
da natureza e da matemática para identificar demandas reais  
e apresentar as melhores soluções. Eles devem enfatizar o ensino 
das Ciências da Natureza apresentando as melhores soluções.

20 Projetos semifinalistas:  
Professores orientadores e até 2 (dois) professores parceiros: 1 (um) Notebook 
Samsung para cada um.

10 Projetos finalistas:  
Participação na Iª Mostra Respostas para o Amanhã a ser realizada em São Paulo.

Professor(a), mobilize seus
alunos e forme equipes!

Vencedores Nacionais:
Para cada estudante das equipes dos 3 (três) Projetos Vencedores Nacionais:
1º lugar: 1 Smartphone Samsung
2º lugar: 1 Notebook Samsung
3º lugar: 1 Tablet Samsung

Para cada escola responsável pelos 3 (três) Projetos Vencedores Nacionais:
1 Smart TV 55” Samsung 

PRÊMIOS:

Junte-se 
a mais de

que já  
vivenciaram o 

Prêmio Respostas 
para o Amanhã  

no Brasil! 

estudantes

professores 

161 mil

11 mil


