
 

 

 

CHECKLIST DAS ALUNAS 
PREPARE-SE PARA O TECHNOVATION 2016 

OBRIGADA POR SE INSCREVER! PRONTA PARA COMEÇAR? 

AQUI VÃO ALGUMAS COISAS PARA PENSAR A RESPEITO NO INÍCIO DA TEMPORADA. 

Equipe. 

Você criou uma equipe de até cinco meninas (incluindo você mesma)? Embora trabalhar com uma equipe não seja 
obrigatório, geralmente o programa é uma experiência mais educativa para meninas que trabalham em equipe. 

Professora ou coordenadora. 

A maioria das equipes trabalha no Technovation depois do horário de aula sob a supervisão de uma coordenadora. 
Algumas equipes trabalham sob a supervisão de uma “coordenadora”, como uma Líder de Tropa de Escoteiras ou 
uma orientadora de programa de atividades extracurriculares. Você tem um espaço seguro para trabalhar, com 
acesso à Internet e um computador? Caso não tenha, pergunte a seus pais ou à professores da sua escola sobre a 
possibilidade de supervisionarem algumas equipes do Technovation no lugar onde você mora. 

Mentora. 

Você tem uma mentora pronta para trabalhar com a sua equipe? (Se não tem, aqui vão algumas dicas de como 
encontrar mentoras). 



Agenda. 

Sua equipe, sua professora ou coordenadora e sua mentora têm um cronograma em mente? Muitos professores 
realizam sessões do Technovation quatro horas por dia, um dia por semana, depois do horário de aula, de fevereiro 
a abril, e convidam as mentoras a participar das duas últimas horas de cada sessão após o expediente. 

Inscrição das equipes. 

Não se esqueça de se inscrever na plataforma oficial: http://www.technovationchallenge.org/brasil/participe-2/  

DIVISÕES DE COMPETIÇÃO NO TECHNOVATION 

Divisão do Ensino Fundamental  

Alunas de 10 até 14 anos de idade. Uma das equipes ganhará US$ 10.000 em capital semente para lançar o seu 
aplicativo no mercado, além de uma viagem para o World Pitch, na Califórnia. 

Divisão do Ensino Médio  

Alunas de até 18 anos de idade. Oito equipes ganharão uma viagem para o World Pitch 2014, na Califórnia, para 
concorrer no evento mundial. Uma das equipes ganhará US$ 10.000 de capital inicial. 

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS PARA TER SUCESSO NA TEMPORADA DE 2015: 

Comece a fazer brainstorming  e a pensar grande. 

Algumas das melhores propostas de aplicativos que já vimos solucionam um problema que afeta milhares de 
pessoas ao redor do mundo. Quando tiver ideias de aplicativos, pense em como o seu aplicativo pode abordar 
questões sociais, ambientais e humanitárias e realmente fazer do mundo um lugar melhor. 

Entenda a tecnologia. 

Se você pretende usar o App Inventor para desenvolver seu aplicativo, comece logo a treinar com tutoriais do App 
Inventor. Ao entender a tecnologia logo de início, você compreenderá melhor que tipos de recurso são possíveis no 
seu aplicativo e poderá dedicar mais tempo para refinar e aperfeiçoar seu app depois. 

 

http://www.technovationchallenge.org/brasil/participe-2/


Cumpra o cronograma. 

Faça uma lição por semana para garantir que você termina o programa até o prazo final para apresentação, que é 
meio de abril. 

Não desista. 

O programa às vezes é difícil, mas a persistência é um dos atributos mais importantes dos grandes 
empreendedores. Quando você tiver terminado o programa, apresentado o seu aplicativo e feito a sua 
apresentação, você terá realizado algo fantástico. (Sem contar que o Technovation é um ótimo item para constar no 
seu currículo quando você se candidatar a vagas em universidades e empregos!). 

Para mais informações: http://www.technovationchallenge.org/brasil/  

http://www.technovationchallenge.org/brasil/

