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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 345/2022 

Data: 31/05/2022 

Assunto: EPTV NA ESCOLA 
 

 Prezados Gestores, 

 

 A EPTV tem o prazer de convidá-lo (a) para participar do Projeto EPTV na 

Escola 2022!  

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer pela participação do projeto ano 

passado, ficamos muito felizes com os resultados e qualidade dos textos recebidos, 

sempre foi tarefa árdua e se tornou ainda mais escolher os dez finalistas, todas as 

cidades participantes tiveram pelo menos uma redação na última etapa de 

classificação. O empenho de vocês nos fortalece em prosseguir com nossa missão, 

apesar de termos consciência de toda dificuldade enfrentada pela área de educação, 

sabemos que não conseguiríamos ir adiante sem a parceria de vocês.  
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Este ano devido à diminuição dos casos, vacinação e flexibilização voltaremos 

com a etapa de visitação aos bastidores da emissora. Contamos com o apoio de 

vocês, pois só assim conseguimos manter a essência do “concurso de redação”. 

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

professores e a classificação das melhores redações pelas Secretarias Municipais 

de Educação de cada cidade. 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: “POR QUE ACREDITAMOS QUE O MUNDO VIRTUAL É REAL?”, 

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.  

Todas as regras com o novo regulamento, cronograma das etapas e material 

de apoio (matéria especial) para esclarecimento do tema e norte para pesquisas 

estarão disponíveis em nosso site: www.eptvnaescola.com.br– localizar e clicar no 

menu de Campinas para visualizar a documentação personalizada.  

Nunca duvidamos de como somos mais fortes juntos, com a colaboração de cada um 

de vocês vamos superar mais uma vez todos os obstáculos e realizar o EPTV na 

Escola de 2022! 

Maiores informações serão divulgadas em comunicado posterior. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

https://projetos.empresaspioneiras.com.br/eptvnaescola/
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Responsável: 

Patrícia Bet Avancini Contessa 

PCNP de Língua Portuguesa 

 

 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 

 


