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Senhores Professores Coordenadores, Professores de Língua 

Portuguesa e da Sala de Leitura (EFAF, EJA) 

 

Informamos que foi dado início ao Concurso de Redação EPTV na 

escola 2020. Este ano, em função do contexto atual, as visitas dos 

semifinalistas à emissora da EPTV foram suspensas.  

Tema: “A TECNOLOGIA QUE MELHORA O MUNDO, MELHORA 

MESMO A MINHA VIDA?”, os estudantes são convidados a analisar, 

questionar e refletir como e quanto a tecnologia influencia e/ou pode 

influenciar a própria vida e do entorno em que vive.  

Público alvo: Alunos do 9º ano das escolas da Rede Municipal, 

Estadual (incluindo o EJA – Educação de Jovem e Adulto), Particular e 

SESI. 

Prazo para envio das redações à Diretoria de Ensino: até 

11/9/2020 (ver informações sobre a Etapa Diretoria abaixo). 

Divulgação do Resultado – Etapa Diretoria de Ensino: 

23/09/2020 

Divulgação do Resultado - 10 finalistas: 21/10/2020 

A divulgação da lista com os nomes dos dez finalistas será realizada no 

telejornal da EPTV. O nome dos finalistas também estará disponível no 
período da tarde, deste mesmo dia, no site: www.eptvnaescola.com.br 

(clicar em Campinas). 
 

Premiação:  

 Do 1º ao 10º colocado: um televisor HD; 

 Professores orientadores dos finalistas: um Kindle - dispositivo 

para leitura de livros em formato digital; 
 Diretor da escola do 1º colocado: um Kindle; 

 Escola do 1º colocado: um data show. 

http://www.eptvnaescola.com.br/


 Os dez alunos e respectivos professores orientadores ganham 

certificado de participação e classificação no concurso. 
 

Instruções para produção dos textos: 

 a tipologia da redação para desenvolver o tema é livre, 

desde que seja textual, não aceitaremos formatos diferentes, 
como por exemplo: histórias em quadrinhos. O mais importante 

é que o aluno use sua criatividade e vivência para encontrar fatos 
relevantes e diferenciais sobre o tema proposto, trazendo o do 

contexto geral para o local; sem ater-se apenas as informações 
conceituais do tema, mas com uma abordagem que tenha um 

viés próprio, tomando cuidado com o lugar comum que iguala 
as redações num mesmo enfoque e conteúdo; 

 a redação deve ser desenvolvida a partir de pesquisas feitas 
pelo próprio aluno, com orientação do professor orientador, 

sendo aplicadas como base de informações para o 

desenvolvimento do texto. As redações poderão ter enfoques 
diferentes, levando-se em consideração o próprio 

contexto de vida pessoal e social do aluno, trazendo o 
tema para seu cotidiano e realidade em que vive. Caso haja 

menção de exemplos e personalidades, é necessário identificar 
as datas e as pessoas descritas, deixando claro se a situação é 

fictícia ou real; assim como identificar citações fazendo 
referência do autor da frase e como regra geral com a frase entre 

“aspas”; 
• Os alunos devem desenvolver a ideia sobre o tema em no 

mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, 
excluído o título, manuscritas ou digitadas. Redações que 

não respeitem esse limite serão desclassificadas; 
• O título da redação deverá ser escrito na linha destinada a este 

fim.  

• O aluno terminou de produzir seu texto? Hora de passar a 

limpo?  
 

O formulário de redação é de uso “obrigatório” e está 

disponível ao aluno para download em arquivo no formato doc. 
(Word) no site: www.eptvnaescola.com.br (clicar em Campinas).  

 
O preenchimento do formulário pode ser feito de duas formas: 

(a) digitado ou (b) manuscrito: 
 

a) Digitado: acessar a opção “FORMULÁRIO REDAÇÃO PARA DIGITAR 

(a partir de 17/08)” disponível no site do concurso (acima). O texto 

deve ser digitado no formulário em formato doc. ou pdf 

ou txt. e deve seguir o seguinte padrão: Cor Preta; 

http://www.eptvnaescola.com.br/
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx


Fonte Arial ou Times New Roman; tamanho: 12 para 

texto e 14 para título da redação.  
Após terminar, o aluno deve baixar o texto. Esse texto deve 

ser encaminhado ao professor ou responsável pelo concurso 

determinado pela escola por e-mail ou outro meio 
determinado pelo professor/escola.   

b) Manuscrito: acessar a opção “FORMULÁRIO REDAÇÃO PARA 

ESCREVER (a partir de 17/08)” disponível no site do concurso 

(acima). Caso seja manuscrito, obrigatoriamente o texto deve 

ser escrito à caneta azul ou preta para posterior 
digitalização 

Depois de manuscrito pelo aluno, o texto deverá ser 
digitalizado pelo responsável pelo envio das redações 

na escola, podendo ser salvo em formato doc., pdf. ou 

txt.; o cabeçalho do formulário deverá ser totalmente 
preenchido, se for manuscrito, em letra legível, 

preferencialmente de forma (se o aluno não tiver telefone ou 
e-mail, por favor, informar o contato de um familiar maior de 

idade), esses dados serão utilizados pelos organizadores da 
EPTV e produtores do jornalismo para contato com os 

estudantes vencedores e escolas, assim como base para 
confecção dos certificados de participação entregues aos 

alunos e respectivos professores orientadores. 
 O aluno deve considerar que a redação pode se transformar em 

base para uma reportagem. É importante manter um texto 
limpo, direto e com desenvolvimento lógico das ideias. 

 
Etapa Diretoria de Ensino: 

 

Instruções para envio dos textos selecionados na escola à 

Diretoria de Ensino (até 11/9) 

• Cada escola pode selecionar de um a três textos para o envio 

à Diretoria de Ensino. O(s) texto(s) selecionado(s) na escola 

deve(m) ser enviado(s) à Diretoria de Ensino via e-mail 

eptvnaescolapiracicaba@gmail.com 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com as PCNPs Joyce 

(joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br) e Rosane 

(rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

Regulamento, Cronograma e Formulários para os alunos 

(disponíveis a partir do dia 17/8) estão disponíveis no site do concurso 

https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx - clicar em Campinas.  

 

     Material de apoio para o trabalho com os alunos: 

https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx
mailto:eptvnaescolapiracicaba@gmail.com
mailto:joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:rosanep@professor.educacao.sp.gov.br
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx


Estão disponíveis no Regulamento do concurso (anexo e por meio 

do link 
https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/Arquivos/campinas/2020/REGULAMENTO_campin

as.pdf) , a partir da página 5 (ver “Regras para Participação”). 

Outros materiais (também sugeridos no Regulamento): 

FONTE: https://exame.com/blog/o-que-te-motiva/tecnologia-e-humanidade/ .Acesso em: 

08/08/2020.  

FONTE: https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/7451-avanco-

tecnologico-humanidade. / Acesso em: 08/08/2020.  

 

 

Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 
 

 
De acordo,  

 
 

Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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