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A1 Apps for Good chega à Polónia com a maior competição de aplicações criadas por
jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/05/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce5bc6cb

 
Concurso para apps criadas por jovens para resolver problemas sociais é uma iniciativa do Ministério
da Educação e chegou à Polónia. Final será em Lisboa.
 
O concurso para aplicações criadas por jovens para resolver problemas sociais Apps for Good chegou à
Polónia. A iniciativa, criada pelo Ministério da Educação, tem como objetivo que os jovens
participantes usem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade.
 
Doze equipas de jovens polacos vão ter a oportunidade de, em três minutos, apresentar as suas
aplicações a um júri composto por apoiantes e parceiros do programa, como Ana Gonçalves Pereira
(Jerónimo Martins), António Pinto da Silva e Diogo Sousa (ambos da Galp), Katarzyna O'Neill
(Embaixada da República da Polónia), entre outros. A competição regional acontece, em solo polaco,
já esta quinta-feira (consulte mais informações sobre o evento aqui).
 
A melhor solução polaca estará, no evento final, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa,
marcado para 17 de setembro.
 
ECO
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A2

Apps for Good chega à Polónia com a maior competição de aplicações criadas por
jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2020

Meio: Empreendedor Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=381f5f9a

 
Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
 
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens
utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo; Doze equipas de jovens vão fazer o pitch, expor as
suas aplicações e a equipa vencedora estará presente no Evento Final que
decorrerá em Lisboa.
 
A maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais chegou à
Polónia. O Apps for Good Portugal, programa educativo apoiado pelo Ministério da Educação que
pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo, vai realizar hoje, de forma virtual, o primeiro Encontro Regional naquele
país .
 
Doze equipas de jovens polacos vão fazer um pitch de 3
minutos e expor as suas aplicações perante um júri constituído por
representantes dos apoiantes e parceiros do programa. A melhor solução
tecnológica polaca escolhida pelo júri estará no Evento Final, no dia 17 de setembro,
na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, numa iniciativa financiada pela
Fundação Manuel António da Mota e pelo EIB (European Investment Bank
Institute).
 
Entre as doze equipas de alunos e professores polacos que
vão estar em competição estão aplicações como a 'EcoFuture' que pretende
resolver o problema da poluição ao ajudar a selecionar, reconhecer e a
encontrar diferentes tipos de lixo e o caixote apropriado; a 'Slow Down' que
aponta para um estilo de vida saudável, mais relaxado, longe do trabalho e das
relações digitais; a 'Second Brain' que quer inspirar a sociedade a ler,
tornando as leituras confortáveis e acessíveis a todas as faixas etárias; ou a
'World Kids' que foi criada para encontrar formas de as crianças passarem mais
tempo longe da televisão e do computador.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que
pretende seduzir jovens (entre os 10 e 18 anos) e professores para a utilização
da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um novo modelo
educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir
para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano
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letivo, onde professores (de todas as áreas disciplinares) e alunos têm acesso
a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos. Para apoiar no
desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de
especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de
esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá ser em regime
curricular ou extracurricular.
 
Para assistir ao 1º Encontro Regional Virtual do Apps for
Good na Polónia basta fazer a inscrição neste site
e será enviado um link para acompanhar o encontro online.
 
Empreendedor
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A4

Programa educativo Apps for Good chega à Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Cátia Rocha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=130ace06

 
Programa educativo que desafia jovens a criar aplicações vai chegar à Polónia. O primeiro encontro
regional no país decorre esta semana.
 
Todos os anos, a competição Apps for Good desafia os jovens estudantes a utilizar a tecnologia para
responder a desafios sociais e de sustentabilidade, orientados por professores.
 
Este ano, a competição chegará também à Polónia, com o primeiro encontro regional para estudantes
polacos a realizar-se de forma virtual, já esta quinta-feira.
 
As dosze equipas de jovens polacos já selecionadas vão fazer um pitch de três minutos e apresentar
as ideias perante um júri que conta com representantes de empresas portuguesas, como a Galp ou a
Jerónimo Martins, e ainda da Embaixada da República da Polónia.
 
A ideia passará por escolher a melhor solução tecnológica entre os alunos polacos para que que a
equipa vencedora possa estar presente na final do evento, que se realizará a 17 de setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A iniciativa é financiada pela Fundação Manuel António da
Mota e pelo European Investiment Bank Institute.
 
Entre as doze equipas de estudantes polacos a concurso estão aplicações como a 'EcoFuture', que
ensina a selecionar, reconhecer e encontrar diferentes tipos de lixo ou a 'Second Brain', que quer
ajudar as sociedades a aumentar os hábitos de leitura.
 
Será possível acompanhar este primeiro encontro regional do Apps for Good na Polónia através da
internet, sendo necessária uma inscrição prévia através do site Eventbrite.
 
Partilhe esta notícia
 
Cátia Rocha
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A5

Apps for Good chega à Polónia com a maior competição de aplicações criadas por
jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/05/2020

Meio: PT Jornal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7db76499

 
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo. Doze equipas de jovens vão expor as suas aplicações
e a equipa vencedora estará presente no evento final em Lisboa.
 
A maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais chegou à
Polónia. O Apps for Good Portugal, programa educativo apoiado pelo Ministério da Educação que
pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo, vai realizar, de forma virtual, o primeiro Encontro Regional naquele país já
esta quinta-feira.
 
Doze equipas de jovens polacos vão fazer um pitch de 3 minutos e expor as suas aplicações perante
um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como Ana Gonçalves
Pereira (Jerónimo Martins), António Pinto da Silva e Diogo Sousa (ambos da Galp), Katarzyna O'Neill
(Embaixada da República da Polónia), entre outros.
 
A melhor solução tecnológica polaca escolhida pelo júri estará no Evento Final, no dia 17 de setembro,
na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, numa iniciativa financiada pela Fundação Manuel António
da Mota e pelo EIB (European Investment Bank Institute).
 
Entre as doze equipas de alunos e professores polacos que vão estar em competição estão aplicações
como a 'EcoFuture' que pretende resolver o problema da poluição ao ajudar a selecionar, reconhecer e
a encontrar diferentes tipos de lixo e o caixote apropriado.
 
Estará ainda a 'Slow Down' que aponta para um estilo de vida saudável, mais relaxado, longe do
trabalho e das relações digitais.
 
Também concorre a 'Second Brain' que quer inspirar a sociedade a ler, tornando as leituras
confortáveis e acessíveis a todas as faixas etárias.
 
Ou a 'World Kids', criada para encontrar formas de as crianças passarem mais tempo longe da
televisão e do computador.
 
Para assistir ao I Encontro Regional Virtual do Apps for Good na Polónia (powered by Apps for Good
Portugal) basta fazer a inscrição neste site e será enviado um link para acompanhar o encontro online.
Mais informações sobre o encontro aqui.
 
Redação
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