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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 341/2020 

Data: 06/08/2020 

Assunto: EPTV na Escola 2020 
 

Prezada Equipe Gestora: 

 

A Diretoria de Ensino de Capivari, através dos PCNP de Língua Portuguesa Carla e Marcelo, 
tem o prazer de convidá-lo (a) para participar do Projeto EPTV na Escola 2020. 
  

Perante os novos desafios enfrentados pela pandemia causada pelo novo Coronavírus, a 
EPTV não poderia deixar de pensar em uma maneira de manter o compromisso em realizar um 
projeto tão consolidado na área da educação de toda nossa região. 
  

Para viabilização do “EPTV na Escola” desse ano, a emissora remodelou o projeto mantendo 
a essência do concurso de redação, mas retirando a etapa de visitação aos bastidores da emissora, 
passando diretamente para a fase de classificação das redações “semifinalistas”, que serão 
escolhidas pela Diretoria de Ensino e enviadas por meio eletrônico. Dessa forma, será mantido e 
respeitado o distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde, como medida de combate 
e controle da pandemia. Sabemos que a empatia sempre foi, e mais do que nunca é, uma poderosa 
arma de respeito ao próximo e a vida! 
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Os objetivos do projeto são manter a interação e a parceria, prestigiar e colocar os 
estudantes e a própria comunidade a refletir e debater sobre o tema: “A TECNOLOGIA QUE 
MELHORA O MUNDO, MELHORA MESMO A MINHA VIDA?”, descobrir novos talentos e 
prestigiar estudantes e professores vencedores. 
  

Oficialmente, todas as regras do novo regulamento, cronograma das etapas e material de 
apoio (matéria especial e vídeos) para esclarecimento do tema e norte para pesquisas, estarão 
disponíveis no  site: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Campinas. Lembramos que o 
formulário de redação é de uso obrigatório, deve ser totalmente preenchido e estará 
disponível para download a partir do dia 17/08/2020 no site do projeto 
 
 

Pedimos que a equipe gestora de cada escola participante realize a escolha de 1 (uma) 
redação apenas que a represente e nos envie até o prazo máximo do dia 01/09/2020, através 
do e-mail eptvnaescola2020@gmail.com . 
  

Contamos com a parceria e participação de vocês, para o desenvolvimento do projeto! 
  

Nunca duvidamos de como somos mais fortes juntos, e dessa forma, com a colaboração de 
todos e cada um, vamos superar os obstáculos e realizar o EPTV na Escola de 2020! 
  

Agradecemos e contamos com vocês!!! 
 

Atenciosamente, 
  
 

 

 

 

 

Responsável: 

Carla Bragalda – PCNP LP 

Marcelo Bossolan – PCNP LP 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 
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