
 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 
REDE 

 

SOLICITADO: Núcleo Pegadógico  
AUTORIZADO: Dirigente 

TRANSMITIDO: Norberto 
REDE: 0096/2021 

DATA: 15/06/2021 
ASSUNTO: Concurso de redação EPTV na escola  
 

Professores coordenadores, Professores de Língua Portuguesa 

e Professores da Sala de Leitura (EFAF – 9º ano, incluindo EJA),  

 

Mais uma edição do concurso de redação EPTV na escola. Esse ano o tema 

será: “PANDEMIA DA INTOLERÂNCIA”. A ideia é levar e estimular os 

alunos a pesquisarem, analisarem e refletirem sobre os males que a 

disseminação da intolerância causa na sociedade e o que podemos fazer para 

ajudar a transformar esse cenário. 

Os textos finalistas serão à base de produção de uma série de reportagens 

exibida nos telejornais da EPTV. 

Quem pode participar?  

Podem participar todos os alunos do último ano (9º ano) do ensino 

fundamental das escolas da Rede Municipal, Estadual (incluindo o EJA – 

Educação de Jovens e Adultos), Particular e SESI. 

Premiação:  

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

 * Professores orientadores dos finalistas: um Smart Speaker com Alexa 

(assistente de voz interativa com IA – Inteligência Artificial); 

 Diretor da escola do 1º colocado: um Smart Speaker com Alexa;  

 Escola do 1º colocado: um data show;  

 Os dez alunos e respectivos professores orientadores ganham certificado 

de participação e classificação no concurso.  

* Caso o professor oriente mais de um aluno que fique entre os dez finalistas, 

este ganhará apenas um prêmio. 

ETAPA ESCOLAR 

Orientações para produção dos textos: 



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”. 

A tipologia da redação para desenvolver o tema é livre, desde que seja 

textual, não serão aceitos 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. 

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. 

Os alunos devem desenvolver a ideia sobre o tema em no mínimo 15 

(quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas manuscritas ou 

digitadas. 

Para subsidiar os professores no trabalho com os alunos, indicamos material 

disponibilizado pela EPTV:  
- vídeo produzido pela EPTV em que o tema do concurso, “PANDEMIA DA 
INTOLERÂNCIA”, é abordado. Participação de convidados especiais como 

Mário Sergio Cortella e Monja Coen: 
https://www.youtube.com/watch?v=NkrSACCKFnM 

- Como são as redações escolhidas pelos jurados do projeto EPTV na Escola: 
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-

campinas/noticia/como-sao-as-redacoes-escolhidas-pelos-jurados-
do-projeto-eptv-na-escola.ghtml 
- Dicas para escrever uma boa redação para a EPTV: 

https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-
campinas/noticia/dicas-para-escrever-uma-boa-redacao.ghtml 

- O segredo das redações campeãs: 
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/o-
segredo-das-redacoes-campeas.ghtml 
 

Orientações para o aluno passar o texto a limpo: 

O formulário obrigatório para o aluno escrever a redação está disponível 

para download na versão para digitar (sem pauta) ou manuscrever 

(com pauta) no site do Projeto, de acordo com cada região: 

www.eptvnaescola.com.br – localizar e clicar no menu de Campinas. Os 

arquivos também seguem anexos. Atenção para o nome dos arquivos: um é 

https://www.youtube.com/watch?v=NkrSACCKFnM
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/como-sao-as-redacoes-escolhidas-pelos-jurados-do-projeto-eptv-na-escola.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/como-sao-as-redacoes-escolhidas-pelos-jurados-do-projeto-eptv-na-escola.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/como-sao-as-redacoes-escolhidas-pelos-jurados-do-projeto-eptv-na-escola.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/o-segredo-das-redacoes-campeas.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/eptv-na-escola-campinas/noticia/o-segredo-das-redacoes-campeas.ghtml
http://www.eptvnaescola.com.br/


para os textos que forem manuscritos e o outro para os textos que forem 

digitados ao serem passados a limpo. A escola deve enviar o arquivo 

adequado ao aluno, junto com as orientações para passar o texto a limpo.  

O texto deve ser feito no formulário de redação obrigatório, caso seja 

manuscrito, preenchido à caneta azul ou preta para posterior digitalização; 

se o texto for digitado no formulário em formato doc. ou pdf ou txt. deve 

ser produzido seguindo a fonte estabelecida na norma de trabalhos 

acadêmicos da ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas -, sendo: 

Cor Preta; Fonte Arial ou Times New Roman; tamanho: 12 para texto 

e 14 para título da redação. O espaçamento deve ser simples. O texto 

deve ter entre 15 e 25 linhas. 

Orientações para envio dos textos à Diretoria de Ensino: 

As escolas devem selecionar até 3 textos para enviar à Diretoria de Ensino 

– Região de Piracicaba. Os textos devem ser enviados no formulário 

obrigatório em arquivo salvo no formato a escolher: doc., pdf. ou txt.  

E-mail para envio: eptv2021piracicaba@gmail.com 

Período para envio: 02/08 a 21/08/2021. 

Os textos enviados fora das especificações serão desclassificados. 

Divulgação do resultado – etapa Diretoria: 31/8/2021 (via Boletim DER 

e e-mail às escolas que tiveram os textos selecionados para a próxima etapa 

do concurso: etapa EPTV). 

 
Critérios de seleção dos textos – etapa Diretoria de Ensino: 

Os alunos do 9º ano poderão escolher o gênero e o estilo de texto, mas terão 

que fazer uma redação com excelente conteúdo que conquiste os avaliadores. 

A Diretoria de Ensino irá selecionar os textos para serem enviados de acordo 

com orientações do Regulamento do concurso (leia com atenção) e seguindo 

os seguintes critérios: 

1. Adequação ao tema “PANDEMIA DA INTOLERÂNCIA” 

2. Seleção e organização das informações 

3. Coesão/coerência 

4. Atendimento à norma culta da língua 

 

ETAPA EPTV:  

Dia 22/09 –Divulgação da lista dos alunos semifinalistas classificados pelas 

Secretarias de Educação no site da EPTV: www.eptvnaescola.com.br – 

localizar e clicar no menu de Campinas.  

Outubro:  

mailto:eptv2021piracicaba@gmail.com


Dia 19/10  - Divulgação da lista com o nome dos 10 finalistas selecionados 

pela EPTV nos telejornais e no site da EPTV (depois das 14h00): 

www.eptvnaescola.com.br  – localizar e clicar no menu de Campinas. 

Outubro/ Novembro: Período de produção e edição da série de reportagens 

com os dez finalistas, baseadas nos textos das redações dos vencedores.  

*Dia 25/11 - Chegada dos dez estudantes finalistas, com direito a um 

acompanhante, em Campinas ou local a definir.  

*Dia 26/11 – Solenidade de encerramento e entrega dos prêmios aos dez 

finalistas, ao Diretor e escola do aluno primeiro colocado e aos professores 

orientadores dos alunos finalistas.  

*O evento presencial poderá ser cancelado ou modificado dependendo das 

medidas vigentes na ocasião para a contenção e combate da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus, caso isso aconteça, será combinado e 

informado a todos os ganhadores a nova forma de entrega dos prêmios. 

Regulamento e cronograma na íntegra disponíveis no site do concurso: 

https://projetos.eptv.com.br/eptvnaescola/default.aspx (Localizar e clicar no 

menu Campinas). 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane, no Núcleo 

Pedagógico da DER-Piracicaba (rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 
 

De acordo,  
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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