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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 227 /2020 

Data:  26/05/2020 

Assunto: 12ª Edição da Revista Eletrônica  
 

Caros Gestores e Professores, 

O Núcleo Pedagógico Educacional (NPE) da DER Capivari publicará a 12ª Edição da Revista Eletrônica, contamos com 

a participação de todos na divulgação de boas práticas nesse novo momento em que estamos enfrentando. 

Regulamento: 

a) O primeiro passo é selecionar o(s) projeto(s) que será divulgado. Escolher suas melhores fotos com um texto 

bem estruturado, limpo e claro. O melhor é não “forçar a barra” para tentar mostrar a experiência. A 

qualidade dos trabalhos fala mais alto do que a quantidade. 

b) Para as publicações selecionamos três layouts que deverão atender  a necessidade da sua escola. Você deve 

escolher apenas um. 

c) Os layouts, após preenchidos, deverão ser enviados à Diretoria de Ensino pelo e-mail 

npecapivari@gmail.com 

d) Cada escola terá uma página por edição, para divulgar seu projeto. 

e) As fotos e os textos devem respeitar os espaços delimitados no layout, a fonte utilizada dever ser Calibri 

(corpo e título) e Britannic Bol para NOME DA ESCOLA (maiúscula). 

f) Endereços de blogs e facebook podem ser citados para maiores informações referente ao seu projeto ou sua 

escola. 

g) Lembre-se sempre de que a ideia é aguçar a curiosidade de quem está do outro lado para que essa pessoa 

conheça seu trabalho durante o ano letivo. 

h) Segue o  link com os modelos de layout 

Layout 1 – para divulgar um projeto 

Layout 2 – para divulgar dois projetos 

Layout 3 – para divulgar três projetos. 

Agradecemos o empenho e dedicação de todos. 

NPE DER CAPIVARI 
 

De acordo 
EDVILSON CARDOSO RAFAETA 

         Dirigente Regional  
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