
CRONOGRAMA DAS ETAPAS  

“EPTV NA ESCOLA” 2022 – Sul de Minas  

 

 

Maio: 

 

19/05 (quinta-feira) – Lançamento do projeto nas quatro praças da EPTV pelo 

site: 

13h00 – Todas as informações constantes no regulamento, cronograma das etapas, 

cronograma das visitas, roteiro de visitas, formulário de redação, termo de 

responsabilidade de transporte, termo de autorização dos pais e reportagem produzida 

pela EPTV sobre o tema “Por que acreditamos que o mundo virtual é real?”, estarão 

disponíveis no site: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Sul de Minas.  

 

A partir do dia 20/05 (sexta-feira): Divulgação do projeto pela Secretaria de 

Educação de cada município e ou Superintendência Regional de Ensino ou responsável 

pelo projeto, 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.  

 

A partir de 25/05 (quarta-feira): O formulário obrigatório para o aluno escrever a 

redação estará disponível para download na versão para digitar (sem pauta) ou 

manuscrever (com pauta) no site do projeto, de acordo com cada região: 

www.eptvnaescola.com.br – localizar e clicar no menu Sul de Minas. 

 

 

Junho / Julho: 

 

De 13 a 20/06 – Envio da “chave de acesso” pelos organizadores da EPTV para as 

Secretarias de Educação e Superintendências de Ensino de cada município. Essa 

“chave” será obrigatória para habilitar o preenchimento da ficha de inscrição e envio 

das redações. 

 

Seleção das redações: Pelas Secretarias de Educação, dos 05 (cinco) melhores 

trabalhos de cada cidade; exceto Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha que serão 

20 (vinte). Sendo 05 da rede estadual (incluindo EJA), 05 da rede municipal, 05 da 

rede particular (incluindo cooperativas) e 05 (cinco) SESI.   

 

21/06 a 08/07 – A ficha de inscrição obrigatória para o envio das redações 

selecionadas estará disponível no site do projeto: www.eptvnaescola.com.br – localizar 

e clicar no menu Sul de Minas. 

 

O envio das redações deverá ser realizado pelo responsável de cada 

Secretaria Municipal de Educação dos municípios participantes, através do 

preenchimento obrigatório da “ficha de inscrição”, utilizando a “chave de 

acesso” numérica enviada pelos organizadores da EPTV por e-mail a cada 

Secretaria ou responsável entre os dias 13/06 a 20/06. 

 

Importante:  

 

Reforçamos que a EPTV não receberá redações entregues diretamente por 

escolas e alunos, pois o processo classificatório e envio é de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Educação ou responsável designado pelo município. 

A escola deverá se informar na Secretaria de Educação de sua cidade o prazo e 
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quantidade de redações que podem ser enviadas para participar do processo 

seletivo da Secretaria; 

 

 

 

 

Atenção             Dia 08/07/2022 – Último dia para preenchimento da ficha de 

inscrição e envio das redações dos municípios pelas Secretarias de Educação ou 

responsável do município. 

 

20/07 (quarta-feira) – Roteiro de visita completo e definitivo estará disponível na 

internet: www.eptvnaescola.com.br – clicar em Sul de Minas. 

 

Agosto: 

 

02/08 (terça-feira) – Início das visitas na EPTV; 

 

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;  

 

19/09 (segunda-feira): Divulgação dos 40 semifinalistas no site da EPTV: 

www.eptvnaescola.com.br - clicar em Sul de Minas; 

 

26/09 (segunda-feira): últimas cidades, conforme cronograma de visitas, que fará 

visita à EPTV Varginha. 

 

Outubro: 

 

19/10 (quarta-feira): Divulgação dos nomes dos 10 finalistas em nossos 

telejornais em suas edições: BDC, EPTV 1 e EPTV 2, e no site do EPTV NA ESCOLA (a 

partir das 08h30): www.eptvnaescola.com.br - clicar em Sul de Minas; 

 

A partir do dia 20/10: Produção de jornalismo começa a entrar em contato com os 

finalistas para a marcação das reportagens dos dez finalistas nas respectivas cidades 

dos alunos; 

 

Novembro: 

 

04/11 a 08/11: Exibição das reportagens no Jornal da EPTV 1; 

 

09/11 (quarta-feira): Chegada dos dez alunos classificados que permanecem um dia 

na cidade onde será a premiação, com direito a um acompanhante, preferencialmente 

pai ou mãe ou responsável maior de 21 anos; 

 

10/11 (quinta-feira): encerramento e entrega dos prêmios aos dez finalistas, à 

escola do aluno primeiro colocado e aos professores orientadores dos alunos finalistas; 
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