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MAIS Informações: 
(34) 98848-7795

Estacionamento do

Sabiazinho

17h00

vendas online:

boxt.com.br/piraolimpica

Ingressos: 
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Maior resenha e integração
universitária de Minas Gerais
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vendas online:
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F1 in Schools was created in England 15 years ago for 
students ranging from 12 to 19 years old with the mission 

of promoting an entrepreneurship and technological 
program in an amusing and exciting environmental of F1.

GGet more information about this project on Thursday 
19th. Create your own F1 team e have the possibility of 

participating in the 2018 World Finals in the same week 
and place of Singapore F1 GP.

For more information please access:

Welcome to the

2017/2018
F1 in Schools Brazil Program

www.projetandoofuturo.com

Projetando o Futuro

ENTREPRENEURSHIP

F1 in Schools Project 
in schools

O Projeto Desafio 4x4 JLR nasceu há 15 anos 

na Inglaterra e vem contribuindo para 

estimular os alunos a terem contato com 

práticas de empreendedorismo aliado  a um 

conteúdo de engenharia  e tecnologia  4x4.

OO Desafio em linha com a metodologia ativa é 

realizado por equipes de 5 a 6 alunos que 

juntos devem criar uma  empresa  e realizar 

diversas atividades, confira alguns exemplos:

• Gerenciar o projeto de modificação de um 

veículo rádio controlado com tração nas 

quatro rodas (4x4) fornecido pelo projeto;

•• Desenvolver plano de marketing e ações em 

mídias sociais;

• Buscar parceria/ patrocínio com o setor 

privado;

• Criar ação social.

FAIXA ETÁRIA 

14 a 19 ANOS
para participação:

Ensino Médio

DESAFIO DE TECNOLOGIA 4X4
Land Rover

nas escolas

Na Final Mundial 2016 – 2017 as equipes:

Andorinha -  Cotuca (Campinas/SP)
Tech Brain – FIEC (Indaiatuba/SP)

Auto 291 – Dom Martinho Schliude (Pinheiral/RJ)

irão representar o Brasil em Abu Dhabi – Emirados 
Árabes entre 8 a 13 de Dezembro.










