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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) e Professores de Língua 
Portuguesa EFAF (Regular e PEIs) 

 
Foi dada a largada para a edição 2019 do Concurso de redação EPTV 

na escola.  
O tema proposto para este ano é “QUANDO A MENTIRA PARECE A 

VERDADE”, uma reflexão sobre o que são “Fake News”, por quem e 

com que propósito são “produzidas” e como sua disseminação 
acontece. Em contrapartida, como podemos identificar, nos proteger e 

checar as informações que chegam até nós através das mídias digitais? 
É importante alertar a sociedade sobre as responsabilidades e 

consequências de tomarmos decisões baseadas em “falsas verdades”. 
 

Público-alvo: alunos do último ano do ensino fundamental das 
escolas da rede municipal, estadual, particular, do SESI e EJA – 

Educação de Jovens e Adultos. 
 

Envio para a Diretoria de Ensino: até dia 14/06/2019.  
 

Instruções para o envio à Diretoria:  
As escolas devem selecionar, entre os textos produzidos na escola, 03 

(três) para serem enviados à Comissão Julgadora da Diretoria 

de Ensino. Os textos e os termos de responsabilidade (em 
anexo) devem ser entregues em envelope identificado com o nome da 

escola na sala 09 (Núcleo Pedagógico), aos cuidados das PCNP de 
Língua Portuguesa, Joyce ou Rosane. 

Observação: 
Os textos selecionados nas escolas devem ser preenchidos e enviados 

no formulário “obrigatório”, com a logomarca dos patrocinadores, que 
segue anexo, podendo ser acessado também no site: 

www.eptvnaescola.com.br – clicar em Campinas.  
 

Reforçando: o formulário é a própria ficha de inscrição onde o aluno 
fará a redação e o seu uso é obrigatório na entrega das redações 

selecionadas, assim como o Termo de Responsabilidade. 
Divulgação da lista dos alunos selecionados para a visita à EPTV 

Campinas: 22/07/2019 



Data da visita dos alunos selecionados: 26/08/2019 
Divulgação dos semifinalistas: 16/09 

Divulgação dos 10 finalistas: 23/09. 

 
Subsídios ao professor quanto ao tema: 

• No Regulamento disponível anexo e por meio do link 
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/cps/2019/PROJETO_EPTV

_ESCOLA_CPS2019.pdf, item 5.1, as Regras para fazer a redação 
trazem texto de apoio sobre as Fake News; 

• Texto simples que trata da temática publicado na revista Mundo 
Estranho: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-

fake-news-como-identifica-las/ 
• Reportagens e atividades para serem trabalhadas com os alunos 

disponibilizadas pela BBC:  
https://www.bbc.com/portuguese/topics/e7539dc8-5cfb-413a-b4fe-

0ad77bc665aa 
 

É importante ler atentamente o REGULAMENTO_DO_CURSO (anexo e 

por meio do link 
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/cps/2019/PROJETO_EPTV

_ESCOLA_CPS2019.pdf.  
  

Dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane (3437-3687) ou Joyce 
(3437-3382). 

 
 

 
Atenciosamente,  

Núcleo Pedagógico 
 

 
De acordo,  

 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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