
Mem. nº  080/2021/DREA/GAB /CIRCULAR SGD:2021/27009/026008

Araguaína, 15 de abril de 2021

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Samsung Solve for Tomorrow: Prêmio Respostas para o Amanhã.

Senhor(a) Diretor(a),

1. O Prêmio Respostas para o Amanhã é a iniciativa brasileira do “Solve For
Tomorrow”, programa global da Samsung que, na sua 8ª Edição/2021, busca estimular e
divulgar projetos de investigação e experimentação cientifica e/ou tecnológica desenvolvidos
por estudantes do ensino médio de escolas públicas, em 35 países. No Brasil, é realizado
desde 2014, tendo abrangência nacional, com a coordenação geral do Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC Educação.

2. Destacamos a participação com êxito do Estado de Tocantins na edição de 2018, com
efeito de dois projetos regionais vencedores: o projeto "Reutilização da água dos
condicionadores de ar em um umidificador de baixo custo", desenvolvido pelo Centro de
Ensino Médio Tiradentes, em Palmas, e o projeto "Biblioteca de sementes (Romptozem re hã
hêsuka krãikrda - língua akwe xerente)", produzido pelo Colégio Estadual Batista Professora
Beatriz Rodrigues da Silva, no município de Tocantínia.

3. Nesse sentido, solicitamos vosso empenho na ampla divulgação do Prêmio Respostas
para o Amanhã. Informamos que o CENPEC Educação está trabalhando em home-office,
atendendo por meio dos contatos:

● Caroline Marques: em seu telefone celular (11) 9-8897-3241, ou em seu e-mail:
caroline.marques@cenpec.org.br ;

● Ana Cecilia Chaves Arruda, em seu celular (11) 99354916, ou em seu e-mail
anacecilia@cenpec.org.br .

4. Informamos que a inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 23 de
março a 30 de julho de 2021, pelo site: https://respostasparaoamanha.com.br/ , no qual se
encontra disponível o regulamento, orientações de inscrição, cronograma e demais
esclarecimentos.

5. Desse modo, dispomos para orientação e acompanhamento durante o período da
pesquisa o técnico Wiliam, acessível pelo telefone: (63) 9-9243-9759, bem como pelo e-mail:
wiliamc@gmail.com / wiliam@professor.to.gov.br .

            Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação, Juventudes e Esportes de Araguaína
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