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Um Aluno–Um Adulto 
Desafio de Inovação para Subsistência 

O Programa Um Aluno–Um Adulto reúne equipes de um aluno 
e um adulto para trabalhar no desenvolvimento de conceitos de produtos 
novos. O aluno elaborará ideias inovadoras e competência digital. 

A participação no desafio de inovação oferece uma oportunidade 
para que o aluno e o adulto trabalhem juntos num 
projeto divertido, útil e educacional, fortalecendo 
relacionamentos num momento em que a maioria 
dos alunos se torna mais independente. Por um 
lado, o trabalho em equipe estimula o pensamento
criativo do aluno e, por outro, o adulto o ajuda a 
dar forma a suas ideias. 

George Washington Carver 

 O Desafio
Criar um produto inovador e construir um 
protótipo com atributos “verdes” e sustentáveis, de 
custo baixo e que possa ser usado para promover a 
subsistência de indivíduos com dificuldades 
econômicas. Não inclua aplicativos, a não ser que 
estejam vinculados a um produto físico. 

KK Gregory, 10 anos 
de idade em 1994, 
criou “wristies” para 
manter o punho 
quente em climas 
frios. Hoje, os 
“wristies” estão 
disponíveis no mundo 
inteiro.   Thomas Edison 

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e orientação para implementação 

1º prêmio: $1.500   2º prêmio: $500 3º prêmio: $300 

Prêmios de consolação (2): $150 
Quem pode participar? 

Equipes de um aluno e um adulto 

Entre em contato para se cadastrar: 
rotaryinnovate@gmail.com 

Prazo final do cadastro: 15 de abril de 2022

Prêmios patrocinados pelo

d
e

Steve Jobs 

Stephanie Kwolek
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Sessões informativas sobre inovação on-line estarão disponíveis 
todas as quintas-feiras à noite, a partir de quinta-feira, 10 de fevereiro 
de 2022, das 19:00 às 19:30. Por favor, envie-nos um e-mail para 
reservar sua vaga: rotaryinnovate@gmail.com.
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