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Com a finalidade das escolas se organizarem, informamos os prazos e 

procedimentos para envio das redações de diferentes concursos 

culturais: 

Redação Hospital do Amor – até 07/06 (sexta-feira) 

Como enviar: Após leitura do regulamento e maiores informações que 

constam na rede nº97/2019, enviar as redações para a Diretoria de 

Ensino através do e-mail concursos.de.piracicaba@gmail.com. Antes 

do envio, é necessário preencher a planilha neste link: 

https://forms.gle/KqKU9sgS9hZfkP5Y9. Entre as informações que 

serão preenchidas no link, está número de redações produzidas na 

escola. Os textos a serem enviados para a Diretoria de Ensino deverão 

seguir o Anexo II do regulamento, sendo ele: 

 

 

 

 

 

Concurso Escola em Quadrinhos (HQ) – até 07/06 (sexta-feira) 

Como enviar: Após a leitura do regulamento e maiores informações 

que constam na rede nº 109/2019, a escola deverá entregar, na 

Diretoria de Ensino, Núcleo Pedagógico (sala 9), aos cuidados das 

mailto:concursos.de.piracicaba@gmail.com
https://forms.gle/KqKU9sgS9hZfkP5Y9


PCNPs de Língua Portuguesa, Joyce (3437-3382) ou Rosane (3437-

3687) os seguintes documentos em envelope identificado com nome 

da escola:  

• A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ORIGINAL selecionada de cada 

categoria de ensino.  

• Ficha individual de autorização de participação e para menores de 18 

anos, devidamente assinada pelo pai/responsável. Ficha de todos os 

participantes da equipe selecionada – ver ANEXO I do Regulamento.  

• Declaração de liberação de direitos de imagens e autorais da História 

em Quadrinhos e personagens, assinada pelo/a participante 

individualmente ou por seus responsáveis, quando menores de idade 

18 anos. Declaração de todos os participantes da equipe selecionada 

ANEXO II do Regulamento.  

• Relatório de participação da escola - ANEXO III do Regulamento. 

EPTV na Escola – até 14/06 (sexta-feira) 

Como enviar: Após leitura do regulamento do concurso e informações 

mais detalhadas que constam na rede nº157/2019, as escolas deverão 

selecionar, entre os textos produzidos na escola, 03 (três) para serem 

enviados à Comissão Julgadora da Diretoria de Ensino. Os textos, 

redigidos na folha oficial, e os termos de responsabilidade devem ser 

entregues em envelope identificado com o nome da escola na sala 09 

(Núcleo Pedagógico), aos cuidados das PCNPs de Língua Portuguesa, 

Joyce ou Rosane. 

 Atenciosamente, 

Joyce Camila Ariozo Fava – PCNP Língua Portuguesa 

Rosane de Paiva Felício – PCNP Língua Portuguesa 

  De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


