CRONOGRAMA DAS ETAPAS
Abril:
18/04 - Reunião de lançamento do projeto em São Carlos as 10h00 – teatro
do SESC São Carlos: com Dirigentes de Ensino, Secretários de Educação e
Coordenadores Pedagógicos da região para o lançamento e apresentação do Projeto
EPTV na Escola de 2017;
A partir do dia 18/04 (terça-feira): informações e regras do projeto estarão
disponíveis no site do projeto: www.eptvnaescola.com.br - clicar em São Carlos;
Divulgação do projeto pela Secretaria de Educação de cada município ou responsável
pelo projeto, para todas as escolas, de qualquer rede de ensino, que possuem alunos
no último ano do ensino fundamental de suas respectivas cidades;
Os professores começam a divulgar e debater o tema em sala de aula, incentivar e
orientar os alunos nas pesquisas;
Maio:
Redações em sala de aula;
Preenchimento da redação no formulário "obrigatório", que estará disponível no
site: www.eptvnaescola.com.br - clicar em São Carlos;
Reforçando: o formulário é a própria ficha de inscrição onde o aluno fará a
redação e o seu uso é obrigatório na entrega das redações selecionadas.
Junho:
Seleção das redações: pelas Secretarias de Educação, dos 30 (trinta) melhores
trabalhos de cada cidade;
Até 30/06: Prazo final para a entrega das redações selecionadas de cada município.
As secretarias de educação devem enviar as redações para a EPTV pelo correio ou
entregar diretamente na portaria, no seguinte endereço:
EPTV CENTRAL – EPTV NA ESCOLA
A/C: GUSTAVO RIZZO
RUA MARIO LUCHESI, 45
JD. SÃO PAULO
CEP: 13570-380 – SÃO CARLOS/SP
Reforçamos que não receberemos redações entregues diretamente por
escolas e alunos, pois o processo classificatório é de responsabilidade da
Secretaria de Educação de cada município.
Importante: junto com as redações originais enviar o censo com número das
escolas que participaram do projeto e o número total de alunos do último ano
do ensino fundamental de cada rede participante (formulário modelo do censo
anexo). Além do Temo de Responsabilidade de transporte obrigatório e o

termo de autorização dos pais ou responsável legal do aluno para o dia de
visita à São Carlos.
Julho:
Férias escolares;
31/07 – Roteiro de visita completo e definitivo estará disponível na internet:
www.eptvnaescola.com.br – clicar em São Carlos;
Agosto:
01/08 – Início das visitas na EPTV;
Setembro:
Semifinal: Pré-seleção realizada por jornalistas da EPTV Central, para a definição das
redações dos alunos de cada cidade que irão para a seleção final;
14/09: Divulgação dos semifinalistas no site da EPTV: www.eptvnaescola.com.br clicar em São Carlos;
Outubro / Novembro:
Segunda quinzena: Seleção dos dez finalistas. Uma comissão escolhida pela EPTV
selecionará os dez grandes vencedores da região;
19/10: Última cidade de visita, conforme cronograma, na EPTV São Carlos;
23/10: Divulgação dos nomes dos 10 finalistas no Jornal da EPTV e no site da
EPTV: www.eptvnaescola.com.br - clicar em São Carlos;
24/10 a 03/11: Produção e edição das reportagens dos dez finalistas nas respectivas
cidades dos alunos;
06, 07, 08, 09/11: Exibição das reportagens no Jornal da EPTV;
08/11: Chegada dos dez classificados que permanecem um dia em São Carlos, com
direito a um acompanhante, maior de 21 anos;
09/11: Solenidade de encerramento e entrega dos prêmios aos dez finalistas, à
escola do aluno primeiro colocado e aos professores orientadores dos alunos finalistas;

