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Carta Circular n. 01/2021 - SEPE

Frederico Westphalen, 12 de julho de 2021.

Assunto: Patrocínio para o Concurso Fotográfico “Mostra Sepé Tiaraju: fotografia
estudantil”

Prezados/as Senhores/as,

O Programa de Extensão Mão na Mídia: educomunicação e cidadania da Universidade
Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, em conjunto com a Escola Estadual
de Educação Básica Sepé Tiaraju convidam organizações públicas e privadas a patrocinar
e/ou contribuir para a premiação do Concurso Fotográfico “Mostra Sepé Tiaraju: a
fotografia pelo olhar estudantil” .

O concurso faz parte do projeto de parceria universidade-escola a fim de qualificar a
educação local e engajar os/as estudantes nas práticas escolares por meio da mediação
tecnológica. Ao apoiar o projeto de cunho educativo e social sua organização terá visibilidade
pública junto ao grupo escolar e da universidade, familiares dos participantes e
colaboradores, além de toda a comunidade frederiquense, por meio da divulgação das ações
do concurso em mídias sociais, bem como a citação especial e projeção da marca em eventos
relacionados.

Lançado no dia 12 de julho de 2021, o concurso contará com dois eventos híbridos no
presencial-virtual na escola, além de atividades internas, tendo como data inicial 14 de julho,
finalizando em 11 de agosto, com o propósito de celebrar o dia do estudante.

Para participar da rede de patrocinadores do concurso apresentamos as seguintes
possibilidades: a) contribuir com determinado valor em dinheiro (moeda corrente nacional);
b) contribuir com materiais escolares de acordo com o nível de cada categoria (Séries
Iniciais; Séries Finais e Ensino Médio); c) contribuir com produtos tecnológicos voltados ao
ensino-aprendizagem (como tablets, celulares, kindle); e/ou; d) contribuir com outra
proposta pensada pela organização.

Para mais informações e contato:

+55 (55) 9965-2447
Rosangela Szatkoski Borella
Diretora da Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiaraju

………………..
1/2



……………….. SEPE-07-2021

Atenciosamente,

Rosangela Szatkoski Borella
Diretora da Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiaraju

Cláudia Herte de Moraes
Coordenadora do Programa Mão na Mídia: educomunicação e cidadania
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