DICAS IMPORTANTES
INSCRIÇÃO PASSO A PASSO
1) Curta nossa página no Facebook ou siga-nos no Twitter.
2) Procure a publicação referente a Sessão Pipoca TV
Escola.
3) Comenta na mesma com as seguintes informações:
Nome da Escola.
Aos cuidados de (nome do professor
responsável).
Endereço completo da escola (Rua, Número,
Bairro, Cidade, Estado e CEP).
4) Aguarde a resposta com a
confirmação da inscrição da sua
escola.
DICAS
1) Antes de fazer sua inscrição,
confira a matéria e a faixa etária
para a qual o vídeo é indicado.
2) Leia atentamente ao edital.
3) Complete todos os dados exigidos.
Isso agiliza o processo de inscrição da
sua escola e, com isso, o envio do seu
DVD será feito com mais rapidez.*
4) O nome de todas as escolas é conferido.
Não aceitamos inscrições de escolas particulares.
Porém, disponibilizamos o vídeo e o cartaz para baixar
no site da TV Escola.
5) Lembramos que a produção disponível na campanha
muda a cada 2 meses e sua inscrição vale apenas para a
produção vigente naquele período. Caso tenha interesse
nas demais produções divulgadas, sua escola
necessitará de uma nova inscrição.
*Endereços que não contenham os seguintes dados:
Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP serão
automaticamente desclassificados do envio do kit.

O QUE É?

Funciona assim: a TV Escola envia para a sua escola o
DVD de um programa, série, animação ou
documentário produzido pelo canal, assim como um
cartaz da referida produção. Cabe à escola organizar
uma sessão de cinema para os alunos e/ou
comunidade.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar escolas públicas de todo o
Brasil.

COMO EU FAÇO PARA ESCOLHER
O FILME?
A cada dois meses, a TV Escola
disponibilizará uma produção
e divulgará o nome nas redes
sociais do canal. Fique ligado!

facebook.com/tvescola
twitter.com/tvescola

COMO FAÇO
PARA
SOLICITAR O
MATERIAL?

A solicitação do material é
feita exclusivamente pelo
Facebook e Twitter. Basta enviar uma
mensagem para uma das redes sociais da TV Escola
dizendo que deseja realizar a “Sessão Pipoca TV
Escola” na sua instituição de ensino e pronto! A
gente encaminha o DVD e o cartaz para você.

A ESCOLA TERÁ QUE PAGAR ALGUMA
COISA PARA O RECEBIMENTO DO
MATERIAL?

Não. Todos os custos de produção e envio serão de
responsabilidade da TV Escola.

A ESCOLA DEVERÁ ENVIAR ALGUMA
CONTRAPARTIDA APÓS O RECEBIMENTO DO
MATERIAL?

Sim. Após recebimento do material e realização da
“Sessão Pipoca TV Escola”, a escola terá que enviar 3
(três) fotos do evento para tvescola@mec.gov.br - com
o título "Fotos Sessão Pipoca TV Escola”, contendo no
corpo do e-mail: nome da escola, cidade, estado e 2
(dois) depoimentos escritos (de dois
participantes), de no máximo 2 duas linhas,
falando sobre a experiência no evento.
Enviar também nome completo e
profissão dos que derem
depoimento. As fotos serão
divulgadas nas redes sociais da
TV Escola.

QUANTAS VEZES
MINHA ESCOLA PODE
PARTICIPAR?

A participação é livre. A escola
pode se inscrever sempre que a
TV Escola disponibilizar uma nova
produção para exibição.

POSSO SOLICITAR MAIS DE UM MATERIAL
PARA A MESMA ESCOLA?

Não. Mas você pode realizar quantas “Sessão Pipoca TV
Escola” quiser!

O QUE MAIS EU POSSO FAZER?

Que tal promover outras atividades no ambiente escolar
referentes aos assuntos tratados no vídeo? Ficaremos
muito felizes em receber notícias das demais ações
realizadas. Fique à vontade para nos enviar, junto com
as fotos e depoimentos, outras informações e registros
de atividades complementares.

