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COMUNICADO 
 

Solicitado:  Núcleo de Informações Educacionais - NIT 

Autorizado:  Dirigente Regional de Ensino 

Publicado:  Núcleo de Informações Educacionais - NIT 

Data: 7 de janeiro de 2021 

Assunto:  Ferramenta de Envio de Notícias  

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 
 
O Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia (NIT)  informa que a partir do dia 07 de janeiro de 
2021, o site da Diretoria de Ensino – Região de Mirante do Paranapanema (DE) contará com uma nova 
ferramenta exclusiva para Envio de Notícias. Esta iniciativa visa otimizar a divulgação das ações realizadas 
nas unidades escolares, prestigiar o trabalho pedagógico e administrativo desenvolvido pelas escolas, 
dinamizar o fluxo das informações, organizar de forma sistêmica o conteúdo produzido pela DE e unidades 
escolares, realizar a edição ortográfica e sintática dos textos, adequando-os a linguagem jornalística, além 
de agilizar o processo de envio e publicações de notícias no site da Diretoria de Ensino.  
Segue anexo o "Tutorial Envio de Notícias", também disponível no site da DE, contendo o passo-a-passo de 
como preencher cada campo solicitado. Abaixo, destacamos alguns pontos de atenção: 

1. As notícias serão publicadas de acordo com a ordem de recebimento pelo NIT; 
2. Os conteúdos deverão ser encaminhados pela ferramenta de envio de notícias até às 15h, 

impreterivelmente, para que sejam publicados ainda no mesmo dia; 
3. Os textos e imagens passarão por revisão antes de serem publicadas no site e nas redes sociais, no 

entanto, não serão descontextualizados; 
4. Quando se tratar da divulgação de um evento promovido pela Unidade Escolar ou pela Diretoria de 

Ensino, solicitamos que o material seja encaminhado com pelo menos 24 horas de antecedência; 
5. Os conteúdos enviados serão de responsabilidade da escolas ou setor que os enviou; 
6. É importante o correto preenchimento de todos os campos disponíveis no formulário; 
7. Serão enviadas cópias automaticamente aos e-mails da equipe do NIT e do responsável pelo 

preenchimento do formulário, sendo este um comprovante da data e horário do envio. 

Nossa equipe encontra-se à disposição para quaisquer dúvidas. 
 
 
Atenciosamente, 
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Responsável: 

Denis Fernando de Carvalho Bezerra 

Diretor Técnico I – Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia (NIT) 

 

De acordo: 

Mercedes Maria da Silva 

Diretor Técnico II - CIE 

 


