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Senhores(as) Diretores(as), PCS e PCGs, 

 

Concurso de redação – Hospital do amor: 

Estamos nos aproximando do encerramento da Fase I: Período de 

produção das redações nas escolas. O prazo para finalização das redações 

sobre o tema proposto: "Vacina: uma dose de amor da ciência para a 

humanidade" vai até 06 de agosto de 2021, primeira semana de retorno 

às aulas.  

De 09/08 a 20/08 de 2021 - ocorrerá a Banca de Avaliação nas 

escolas. 

Até 20/08/2021: Data final para o envio das Redações para a 

Diretoria de Ensino. 

Retomamos aqui as instruções para envio dos textos selecionados na 

escola à Diretoria de Ensino  

• A escola deve preencher formulário com número de 

participantes/redações enviadas à Diretoria de Ensino. O formulário está 

disponível em https://forms.gle/uLyThj15xfiR9dSB6  

• O(s) texto(s) selecionado(s) na escola deve(m) ser enviado(s) à 

Diretoria de Ensino via e-mail hospitaldoamorpiracicaba@gmail.com  

• Quantos textos a escola pode enviar à Diretoria de Ensino?  

 

Número de redações 

produzidas na escola 

Número de redações a serem 

enviadas à Diretoria de Ensino  

Até 90 redações 1 redação 

De 91 a 300 redações 3 redações  

Acima de 300 redações 4 redações 

https://forms.gle/uLyThj15xfiR9dSB6
mailto:hospitaldoamorpiracicaba@gmail.com


*Regulamento do Concurso – Anexo II  

 

 

Para maiores detalhes, retomar a rede n. 88/2021 

(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/06/0088-

2021-rede_concurso-de-redao_hospital-do-amor2021.pdf ) 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane 

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

 

Cronograma do Concurso Hospital do amor: 

 
 

 

Olimpíada de Língua Portuguesa: 

Fiquem atentos para o calendário dos próximos passos da Olimpíada 

de Língua Portuguesa:  

 

Etapa Escolar  

De 22 de fevereiro a 05 de agosto - Professores realizam as 

atividades com a turma, escrevem o relato de prática e organizam os 

registros do trabalho desenvolvido.  

 

Etapa Escolar  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/06/0088-2021-rede_concurso-de-redao_hospital-do-amor2021.pdf
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De 06 a 16 de agosto - Diretores organizam as Comissões 

Julgadoras Escolares e enviam os relatos de prática que representarão a 

escola na Olimpíada. 

Para esta etapa, segue um recorte das orientações para a Comissão 

Julgadora Escolar - Orientações para o(a) responsável 

A orientação completa você pode encontrar em: 

(https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/11154/olp2021-cjescolar-r.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Municipal  

De 20 a 31 de agosto - Secretarias municipais de educação 

organizam as Comissões Julgadoras Municipais e enviam relatos de prática 

que representarão o município na Olimpíada.  

 

Etapa Estadual  

De 03 de setembro a 01 de outubro - Secretarias estaduais de 

educação organizam as Comissões Julgadoras Estaduais e enviam os 

relatos de prática que representarão o estado na Olimpíada.  

 

Etapa Semifinal  

De 13 de outubro a 16 de novembro - Encontro on-line com 

atividades pedagógicas e culturais. Realização das Comissões Julgadoras 

Semifinais e seleção dos relatos de prática finalistas.  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/11154/olp2021-cjescolar-r.pdf


 

 

 

Etapa Nacional  

30 de novembro - Realização da Comissão Julgadora Nacional e 

seleção dos professores e turmas vencedoras.  

 

Evento de Premiação  

10 de dezembro  - Celebração final e revelação dos professores e 

turmas vencedores.  

 

Para maiores detalhes e informações, retomar a rede n. 37/2021 

(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/0037-

2021-divulgao-olimpada-de-lngua-portuguesa.pdf ) 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane 

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

 

  

EPTV NA ESCOLA 

 

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. 

 

 

Para maiores informações, retomar a rede n. 96/2021 

(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/06/0096-

2021-informaes_concurso-de-redao-eptv-na-escola.pdf ) 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane 

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

 

 

 

Atenciosamente, 

PCNP Rosane de Paiva Felício 

Núcleo Pedagógico 

De Acordo 
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                                                                 Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


