GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO
Circular nº 494/2018 – NPE

Osasco, 18 de outubro de
2018.

Senhores (as) Gestores (as)
Prezados (as) Coordenadores (as)

Assunto: Educação para o Trânsito: Visita ao Espaço Vivencial de Trânsito (CET-SP)
A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que o “Espaço
Vivencial de Trânsito”, pertencente ao Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP), possibilita o desenvolvimento de ações lúdicas
e pedagógicas com a temática da Educação para o Trânsito. Por meio da interação com o meio
ambiente (paisagens da cidade, faixa de pedestre, atenção aos sinais de trânsito, ciclismo,
caminhada, etc.), jogos e atividades artísticas, os estudantes da educação básica, entre outros
públicos, vivenciam situações que envolvem o trânsito e a cidade.
Ressalta que o objetivo do espaço é ressignificar e adquirir posturas de consciência,
responsabilidade, valores éticos de convivência pública e cidadania no trânsito, garantindo, dessa
forma, uma mobilidade segura e maior qualidade de vida.
As visitas podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às
16h30. O espaço é localizado na Av. Marquês de São Vicente, 2154, Barra Funda (SP-SP) e tem
capacidade de atender até 46 alunos e mais dois acompanhantes por período. Cada
evento/atividade tem duração de duas horas e meia e são ofertados transporte e lanche gratuitos
para os interessados.
Público alvo:
• Alunos do Ensino Fundamental I (Caça ao Tesouro);
• Alunos do Fundamental II (Desafios do trânsito);
• Alunos do Ensino Médio (Jogo - GP da Segurança);
• Pessoa Idosa (Vivência de educação de trânsito para pessoa idosa);
• Pessoa com deficiência (Vivência de educação de trânsito para pessoas com deficiência);
Para maiores informações, acessar o site da CET-SP >> Educação >> Vivências de
Educação de Trânsito (http://www.cetsp.com.br/consultas/educacao/vivencias-de-educacao-detransito/conheca-o-cetet.aspx) ou entrar em contato os organizadores: Virgínia – (11) 3871-8644
Lilian – (11) 3871-8648 Arlete – (11) 3871-8608 Ana Cláudia – (11) 3871-8605 e-mail:
dee3cetsp.com.br
Atenciosamente,
Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
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