
 
Submeter o teu projecto 
 

Vamos caminhar por todas as partes da tua submissão! 
 
Terás de entrar na tua conta Technovation Girls e submeteres-te lá. 
 
Para uma descrição detalhada de cada uma das partes submetidas, vê este 
documento. 
 
Aqui está uma lista de verificação para te organizares! 

 
 

Nome do projecto & 100 palavras 
problema/ descrição do projecto 

● Pensa na declaração de 
problemas que fizeste na 
semana 3. 

● Qual foi a tua solução para o 
problema? 

● Porque é que escolheste essa 
solução? 

● Deve ser em inglês. 
 

 



 
Vídeo do Projeto 

● Liga o vídeo de lançamento 
que carregaste no YouTube ou 
no Vimeo. 

● Certifica-te de que defines os 
teus vídeos como "não 
listados" ou "públicos" para 
que os juízes os possam julgar!  
Vídeo de demonstração 

● Liga o vídeo de demonstração 
que carregaste tanto no 
YouTube como no Vimeo. 

● Certifica-te de que defines os 
teus vídeos como "não 
listados" ou "públicos" para 
que os juízes os possam julgar! 

 
 

Viagem de Aprendizagem 
Tecnológica 

● 100 palavras sobre a tua 
viagem de aprendizagem, 
devem ser em inglês. 

● 2-6 imagens que descrevem a 
tua viagem. 

 
Foto e Resumo da Equipa 

● Deixa-nos saber quem tu és e 
como é a tua equipa! 

 
 



 
Vê este exemplo de envio! 

2021 Finalista Colby 
 Nome e descrição do projecto 
 Vídeo de lançamento 
 Vídeo de demonstração 
 Viagem de Aprendizagem Tecnológica 
 Código-fonte (nota que isto é linguagem Swift,  

não App Inventor) 
Foto e Resumo da Equipa 

 
Rever e Submeter botão 

  
 Assim que a tua equipa tiver carregado todas as partes do teu envio, clica no 

botão "Rever e enviar". 
  
 Terás até ao prazo limite para editar a tua submissão. 
  
 Depois, quando estiveres pronto, clica no botão final "Submeter agora"! Vais 

ver um ecrã que diz, 
 "O teu projecto foi submetido com sucesso". 

  



 

 
 
 

E é tudo! Conseguiste! 
 
Parabéns por teres completado a 
época das Technovation Girls! 

 
 

 
 
 


