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Circular n.º 158/2020 – NPE 

Osasco, 26 de junho de 2020. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Assunto: Eu no CMSP 

Conforme as orientações do COMUNICADO EXTERNO 

CONJUNTO SAGESP/SAINTER/ CMSP - Nº 124/2020 – EU no CMSP, que trata sobre 

procedimentos para o envio de materiais de alunos, famílias e escolas com registros das aulas no Centro 

de Mídias, por meio de fotos, vídeos e textos, A SEDUC por conta da natureza desses materiais, 

resolveu usar o Instagram do CMSP para reunir essas experiências e poder compartilhá-las. Por ser 

um canal de fácil acesso, com grande popularidade entre os alunos e com uma série de recursos simples 

que podem tornar os vídeos, textos e imagens caseiros mais divertidos. Para garantir a viabilidade 

dessa publicação, será criado um destaque na conta do Instagram do CMSP com o nome #EunoCMSP 

e ali concentrar esses registros. Para incentivar o uso da #, será mantido também, um banner na home 

do site do CMSP destacando a campanha e fazendo um link para a conta do CMSP no Instagram.  

 

O Facebook também será usado com esse propósito, sempre chamando para o Instagram e anunciando 

que os vídeos, fotos e textos podem ser vistos por lá e incentivando a participação da comunidade 

escolar. 

 

Para garantir que esse material chegue até a SEDUC com um filtro que leve em conta a garantia de ter 

a autorização do uso de imagem, pedimos que todo material seja encaminhado para a Diretoria de 

Ensino de Osasco para que seja devidamente direcionado. Sugerimos que a autorização seja gravada 

em vídeo, para preservarmos o isolamento social e ressaltamos que o material só será publicado se vier 

acompanhado da autorização. 

 

Certo de que podemos contar com a sua colaboração, a campanha #EunoCMSP teve início nesta 

quinta-feira, 25 de junho. 

 

Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente,  

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De Acordo:  

William Ruotti 

Dirigente Regional de Ensino 
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