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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 597/2021 

Data: 17/09/2021 

Assunto: PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA HOMENAGEM AO DIA DO 

PROFESSOR 
 

Prezados gestores, 

A Diretoria de Ensino – DER Capivari solicita a participação das escolas na produção da 

homenagem ao dia do professor, a partir de vídeos produzidos pelos alunos/ex-alunos, com 

orientação do PROATEC ou do Professor Coordenador. Esperamos representatividade de todas 

as escolas para homenagear esse profissional tão importante na vida dos alunos e da nossa escola. 

ORIENTAÇÕES: 

Cada escola deve enviar apenas um vídeo; 

O vídeo deve conter no máximo 40s (com o celular na horizontal) e salvar da seguinte forma: ex: 

januária-alunopedro6a (escola - aluno); 
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Para produção do vídeo dar importância para os seguintes itens: 

- Iluminação; 

- Qualidade de vídeo/áudio; 

- Enquadramento na câmera. 

Escolha um aluno(a) ou ex-aluno(a) que possa falar sobre a importância do trabalho do professor 

na vida dele; 

Essa fala pode ser através de um depoimento, poema, música... o importante é transmitir a 

mensagem!!! 

OBS: para escolha do aluno(a) pense naquele que realmente teve o professor como um 

agente transformador na sua vida!!! 

O plano de fundo fica a escolha da escola e/ou aluno, podendo ser realizado no ambiente escolar 

ou não. O aluno pode aparecer como figura central ou não, mas é obrigatório no início da sua fala 

conter o seu nome e da unidade escolar. 

Data da produção: 17/09/21 a 27/09/21 

Data final para o envio: 27/09/21 (impreterivelmente) 

Segue formulário de participação: https://forms.gle/8r3fjLMgb2UAV1N47 

Segue drive para upload do vídeo:  

https://drive.google.com/drive/folders/1EGky-

8jf_9DC8GpDY_l2czkKy5kcD9q4?usp=sharing 

Dúvidas entrar em contato com as PCNPs Késia/Patrícia/Larissa: 3491.9220/9239/9242. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Comissão de Eventos – DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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