(ANEXO - 01)
CRONOGRAMA DAS ETAPAS
“EPTV NA ESCOLA” 2019 – Sul de Minas
Abril:
Dia 23/04: Terça-feira – Reunião de lançamento do projeto em Varginha.
15h00 - Auditório do Centro do Comércio de Café - Rua do Comércio de
Café, 185, bairro Industrial Reinaldo Foresti.
Reunião com Dirigentes de Ensino, Secretários de Educação e Coordenadores
Pedagógicos da região para o lançamento e apresentação do Projeto.
A partir do dia 23/04 – Terça-feira: informações e regras do projeto estarão
disponíveis no site da EPTV: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Sul de Minas;
Abril/Maio
Divulgação do projeto pela Secretaria de Educação e ou diretoria regional de
ensino de cada município, para todas as escolas, de qualquer rede de ensino, que
possuem alunos no último ano do ensino fundamental II 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.
Segunda quinzena: Preenchimento da redação no formulário “obrigatório”,
que estará disponível no site: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Sul de Minas.
Reforçando: o formulário é a própria ficha de inscrição onde o aluno fará a
redação, seu uso é obrigatório na entrega das redações selecionadas
(classificadas)!
Junho/Julho:
Seleção das redações: pelas Secretarias de Educação e ou Superintendência
Regional de Ensino, dos 10 (dez) melhores trabalhos de cada cidade, exceto
Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre que serão 20 (vinte), sendo 10 (dez) da
rede pública e 10 (dez) da rede particular.
Reforçamos que não receberemos redações entregues diretamente por
escolas e alunos, pois o processo classificatório é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Educação e ou Superintendência Regional de
Ensino de cada cidade.
Até 01/07: Segunda-feira: prazo final para a entrega das redações selecionadas
de cada município. As secretarias de educação e ou superintendência regional de
ensino podem entregar as redações em mãos diretamente na portaria da EPTV, ou
pelo correio (válido data de postagem), com a seguinte identificação e endereço:

EPTV SUL DE MINAS / EPTV NA ESCOLA
A/C: Fernanda Moreira (Jornalismo)
Rua: Professora Helena Reis, 81
Bairro: Centro
CEP: 37.006-030
Varginha/ MG
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 II de cada rede participante (formulário
modelo do censo anexo). Além do Termo de Responsabilidade de
transporte obrigatório e o termo de autorização dos pais ou responsável
legal do aluno para o dia de visita à Varginha.
31/07 – Quarta-feira: Roteiro de visita completo e definitivo estará disponível
na internet: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Sul de Minas;
Agosto:
01/08: Quinta-feira - Início das visitas na EPTV.
Agosto/Setembro:
Semifinal: pré-seleção realizada por jornalistas da EPTV Sul de Minas, para a
definição das redações dos alunos de cada cidade que irão para a seleção final.
Setembro:
Dia 12: uma comissão escolhida pela EPTV selecionará os 40 semifinalistas do Sul
de Minas.
Dia 16: Divulgação dos semifinalistas no site: www.eptvnaescola.com.br – clicar
em Sul de Minas.
Dia 23: Últimas cidades, conforme cronograma de visitas, que fará visita à EPTV
Varginha.
Dia 23: Divulgação dos nomes dos 10 (dez) finalistas em nossos telejornais em
suas duas edições do Jornal da EPTV, e no site: www.eptvnaescola.com.br
clicar em Sul de Minas.
Outubro:
A partir do dia 01/10: Período de produção e edição das reportagens com os dez
finalistas, para a série de matérias baseadas nas redações dos vencedores.
De 28/10 a 31/10: Início da exibição das reportagens dos alunos no EPTV 1.
Dia 30/10 - Quarta-feira: Chegada dos dez estudantes classificados que
permanecem um dia na cidade onde será a solenidade de premiação, com 01(um)
acompanhante, preferencialmente pai ou mãe, ou responsável maior de 21 anos.
Dia 31/10 – Quinta-feira – Solenidade de encerramento e entrega dos prêmios
aos dez finalistas, à escola do aluno primeiro colocado e aos professores
orientadores dos alunos finalistas.

