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Prezados(as),

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), por meio da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), em parce-
ria com o Consulado Geral da China em São Paulo, promovem o Concurso de Vídeo 2021 “Des-
cobrindo a China” para os estudantes do Ensino Médio da Rede de Ensino Pública Estadual.

O intuito do concurso é disseminar a cultura chinesa e suas relações entre os(as) jovens brasileiros(as).

Inscrições
Cada estudante poderá participar individualmente com um vídeo de sua autoria, abordando 
uma visão sobre a cultura, tradições, história, culinária e outros aspectos da China e sua influ-
ência e contribuição no contexto histórico e atual no Brasil e no mundo.

O(A) estudante terá o respaldo, presencial ou virtualmente, de um professor(a)-orientador(a), 
que deverá auxiliá-lo(la) a pesquisar o tema proposto em fonte confiável e demais assuntos 
referentes à legislação sobre direitos autorais.

A Escola formará uma comissão multidisciplinar de professores(as) para realizar a seleção de 
até dois vídeos. Após a seleção, a escola deverá providenciar os documentos solicitados con-
forme consta no Regulamento e encaminhar para a Diretoria de Ensino (DE) até o dia 3 de no-
vembro de 2021. Depois, seguirão as fases previstas em cronograma até a premiação.

Cronograma

Fases Período Observações

Lançamento do concurso Dia 13/09/2021 Às 15h, online.

Fase Escola de 13/09 a 03/11/2021

Produção e seleção na es-
cola de dois vídeos. Envio 
dos vídeos para a DE até dia 
03/11/2021.

Fase Diretoria de Ensino (DE) de 4 a 12/11/2021
Seleção de dois vídeos. Envio 
dos vídeos para a SEDUC/CRE 
até dia 12/11/2021.
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Fase Seduc de 16 a 22/11/2021

Recebimento, cadastramento 
e seleção dos vídeos finalis-
tas. Envio para o Consulado 
até dia 22/11/2021.

Fase Consulado de 23 a 30/11/2021
Seleção dos sete vídeos ven-
cedores.

Cerimônia de Premiaçãoação

Online – a definir
Dia 03/12/2021

Divulgação dos vencedores 
e orientações para a retirada 
dos prêmios

Premiação
• Primeiro(a) colocado(a) – Um vídeo Vencedor: Um LAPTOP LENOVO para o(a) estudante e  um 

LAPTOP LENOVO para o(a) professor(a)-orientador(a);

• Segundo(a) colocado(a) – Dois vídeos Vencedores: Um CELULAR XIAOMI NOTE 9 PRO para 
cada um(a) dos(das) dois(duas) estudantes; 

• Terceiro(a) colocado(a) – Quatro vídeos Vencedores: Um RELÓGIO INTELIGENTE HUAWEI GT2 
para cada um(a) dos(das) quatro estudantes.

Os(as) estudantes e professores(as) orientadores(as) dos sete vídeos vencedores receberão cer-
tificado de participação emitido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC).

Para mais informações, acesse o link e consulte o Regulamento.

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9349

