Circular nº 389/2018 – NPE
Osasco, 28 de agosto de 2018.
Senhores (as) Gestores (as)
Prezados (as) Coordenadores
Assunto: Urgente - V Mostra de Curtas e Podcasts - Mediação e Linguagem 2018 Orientações e cronograma

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais informa que a V Mostra de
Curtas e Podcasts “Mediação e Linguagem” acontecerá nos dias 17 e 18/10/2018, das
9h00 às 12h30 min, por videoconferência. Serão momentos de filmes/animações e os
podcasts produzidos pelos alunos, a partir de uma obra literária, trabalhada durante o
ano letivo.
Salienta que nos dois dias da V Mostra, deverão estar na sala de recepção da Rede do
Saber, da Diretoria de Ensino, professores e alunos que realizaram a produção audiovisual
escolhida:
• vídeo/animação - dia 17/10 e
• podcast/radionovela - dia 18/10, para interagirem ao vivo com os espectadores sobre
suas experiências com o M & L.
Conforme documento anexo (utilizado na VC de 24 de abril de 2018), solicita um olhar
atendo quanto a:
• Tempo do vídeo para postagem livre no YouTube.
•
E o tempo do vídeo destinado ao projeto e que será encaminhado à Diretoria de
Ensino.
• Aos critérios para a seleção dos vídeos que representarão a Diretoria e será (caso
selecionado) encaminhado a SEE/SP.

• Ao cronograma das etapas.
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa

20/06 a 11/09
11/09 a 14/09
14/09 a 28/09
28/09 a 08/10

17/out
das 9h às 12h30
18/out das 9h às 12h30

Escolha na escola
Escolha na Diretoria
Análise pelos 16 grupos de Diretorias
PCNP LP da DE, cujo vídeo ou podcast que foi selecionado
encaminhar à SEE/SP os documentos necessários
Exibição dos 16 vídeos selecionados - Curtas/animação
Exibição dos 16 vídeos selecionados - Podcasts/ radionovelas

Segue anexo documento que contempla e complementa todas as informações
acima.

V Mostra de Curtas e Podcasts - Mediação e Linguagem 2018 Orientações e
Cronograma.
https://drive.google.com/file/d/18BR9B18zsUbLH3OyLcUM6P9-v56aWYB/view?usp=sharing

Cordialmente,

Irene Machado Pantelidakis
R.G. 17.594.614
Dirigente Regional de Ensino

Responsáveis:
Neuza de Mello Lopes Schonherr - PCNP Língua Portuguesa EFAF
Cintia da Silva Jesus de Oliveira - PCNP Língua Portuguesa EM

