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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 330/2021 

Data: 25/05/2021 

Assunto: EPTV NA ESCOLA 
 

Prezados gestores. 

A Diretoria de Ensino de Capivari tem o prazer de convidá-lo (a) para participar do Projeto 

EPTV na Escola 2021. 

Diante da continuidade dos desafios enfrentados pela pandemia causada pelo novo 

Coronavírus, reafirmamos o compromisso em manter o projeto em toda nossa região, porém, sendo 

realizado nos mesmos moldes de 2020, onde, com o apoio de vocês, conseguimos manter a 

essência do “concurso de redação”, sem a etapa de visitação aos bastidores da emissora. 

Seguimos mantendo e respeitando as medidas recomendas pelos órgãos de saúde e demais 

protocolos sanitários de combate e controle da pandemia, incluindo o distanciamento social. 

Sabemos que não é fácil, mas a empatia sempre foi e continua sendo uma poderosa arma de 

respeito ao próximo e valorização da vida! 

Manteremos a fase de produção dos textos pelos alunos sob a orientação dos professores 

e a classificação das redações “semifinalistas” respectivas Diretorias de Ensino, que deverão enviar 

os trabalhos escolhidos por meio eletrônico, através do preenchimento da ficha de inscrição que 

ficará disponível no site do projeto. 
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Nossos principais objetivos continuam sendo a manutenção de nossa interação, oferecendo 

uma oportunidade de colocar estudantes e a própria comunidade a refletirem e debaterem temas 

importantes, como desse ano: “PANDEMIA DA INTOLERÂNCIA”, levando à tona informações e 

descobertas que propiciem uma conscientização pessoal e coletiva visando contribuir na 

construção de uma sociedade melhor, descobrir e valorizar jovens talentos, prestigiando e 

premiando os 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. Lembrando que o 

formulário de redação é de uso obrigatório, deve ser totalmente preenchido e estará 

disponível para download a partir do dia 07/06/2021 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 13/08/2021, através do e-mail eptvnaescola2021@gmail.com. 

 

Mais uma vez contamos com você, só temos a agradecer! 

Agradecemos e contamos com vocês!!! 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Mariana Mendes de Souza 

PCNP de Tecnologia Educacional 

 
De acordo: 

Késia L. Stefanini da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 
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