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todos a caminho da nova escola

realização

apoio



A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
definiu 10 Competências Gerais que explicitam 
o compromisso da educação brasileira em 
equalizar, em todo território nacional, a 
formação humana integral, com a construção 
de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva - respeitando a realidade local dos 
alunos.

É sobre este infográfico que trata o evento 
#Escola2020 e a seção Educação dá Futuro 
da Revista Portal Virtual, o melhor da 
Internet pra Vida Real



Discussão da BNCC na Revista Portal Virtual
há 8 meses a revista acompanha a discussão, com reportagens,  entrevista com diretores das escolas da 
região metropolitana na seção Educação dá Futuro, sempre antenada com as novidades da nova 
escola.

Participaram

Entrevistas em 2017 
com:

Jô Fartel
Marco Xavier Todelo  
Guiomar Namo de Mello 
Paula Limena
Maria Amélia M. Cupertino



Participe da #Escola2020

Convidamos as escolas de ensino fundamental e médio de São Paulo e região 
metropolitana para participar das discussões da BNCC, na revista e no evento 
#Escola2020 que será em fevereiro de 2019.

As escolas anunciantes da revista este ano, ganham porta-retrato de apoiador da 
#Escola2020, que terá 2 edições (2019 e 2020) farão parte do vídeo institucional do 
evento (4,5 min), professores participam do fórum de discussões dividido por 
competência, em outubro 2018, ganham convites para as palestras e seus diretores 
pedagógicos são convidados a participar de entrevistas sobre a implementação da 
BNCC em suas escolas.

Informações sobre formato do evento e participação institucional no evento, solicite: 
comercial.portalvirtual@gmail.com

 



Formatos de participação
contratos de 3 a 6 meses

Anunciantes da Revista Portal Virtual 

Formato 1 página - R$ 1.990/mês

Formato meia página - R$ 1.115/mês

inclui: QRCode dinâmico e exclusivo de monitoramento dos acessos do anúncio, porta retrato Apoiador 
#Escola2020, imagens e logotipo no vídeo institucional, créditos no site e e-book do evento.

Formato página dupla: R$ 3.540/mês

inclui: QRCode dinâmico e exclusivo de monitoramento dos acessos do anúncio, porta retrato Apoiador 
#Escola2020, imagens, logotipo e depoimento da direção e alunos no vídeo institucional (tempo de edição: 30s), 
créditos no site e e-book do evento.
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