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Informação nº 1: Educação para o Trânsito: Visita ao Espaço 
Vivencial de Trânsito (CET-SP) 
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Esta informação é destinada apenas às Diretorias de Ensino da Capital  

 

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, estudantes da educação básica, 

entre outros públicos, vivenciam situações que envolvem o trânsito e a cidade. 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-de-transito/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: dee3@cetsp.com.br 

 

   

Informação nº 2: PNLD Literário: registro de escolha de 18/10 
a 31/10 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

http://www.cetsp.com.br/consultas/educacao/vivencias-de-educacao-de-transito/conheca-o-cetet.aspx
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O registro da escolha do PNLD Literário decorrerá de 18 a 31 de outubro de 2018 e será realizado 

no Sistema PDDE Interativo, que pode ser acessado no endereço http://pddeinterativo.mec.gov.br. As 

obras literárias serão disponibilizadas integralmente, mediante senha gerada pelo sistema PDDE Interativo 

para a direção da escola, para a visualização pelos professores durante o período. A escolha deverá ser 

realizada de maneira conjunta entre o corpo docente e o diretor da escola, com base na análise das 

informações contidas no Guia anexo. 

Caso a escola não queira receber os livros do PNLD Literário, precisará indicar a opção “NÃO DESEJO 

RECEBER LIVROS”. A escola deverá registrar a escolha de todos os livros da série/ano em um mesmo 

momento, pois o sistema não deixará prosseguir se a escola não indicar algum dos livros (excetuando-se os 

casos em que a escola marcar a opção “NÃO DESEJO RECEBER LIVROS”). As escolas também deverão inserir 

a ata de reunião da escolha no sistema PDDE Interativo e, caso não o façam, precisam apresentar uma 

justificativa para a não inclusão da ata. Se a escola não acessar o sistema ou não gravar opção em nenhum 

momento, serão encaminhados aleatoriamente alguns títulos entre os aprovados, conforme critérios de 

alocação definidos pelo FNDE.  

Frisamos que não é permitido o acesso de representantes das editoras nas dependências da escola 

durante o período de registro da escolha (de 18 a 31 de outubro).  

Solicitamos a todos que repassem as informações e o Guia PNLD Literário às escolas. Demais 

informações poderão ser acessadas no portal do FNDE.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Programa de Livros: pnld@educacao.sp.gov.br 

 

 

Informação nº 3: Boas Práticas: Projeto “Doar faz bem à 
saúde da alma”, da EE Dr. Willian Amin (DE São Joaquim da 
Barra) 

 

 Desde 2010, a EE Dr. Willian Amin, localizada em Miguelópolis (pertencente à DE de São Joaquim 

da Barra), desenvolve o projeto “Doar faz bem à saúde da alma”, em que a comunidade escolar se engaja 

em ações de solidariedade. 

O projeto envolve a arrecadação de alimentos, roupas e cobertores por meio de “pedágios”, visitas à 

população e ao comércio local e gincanas culturais na escola. O material arrecadado é entregue ao Lar 

Geraldo Barbosa de Freitas (Miguelópolis), durante uma visita que promove a interação entre alunos e 

CGEB/DEGEB/CEFAF 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
https://drive.google.com/open?id=1qjBgt_4weVTYehoHYxNQ26t6u6XMZ7wz
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idosos, e ao Clube do Cavalo de Miguelópolis, que envia alimentos ao Hospital de Amor (Hospital de Câncer 

de Barretos). 

O objetivo do projeto é manter praticar ações de solidariedade, cultivar o trabalho em equipe e o 

envolvimento de toda a comunidade.  

Para divulgar outras temáticas de boas práticas desenvolvidas pelas unidades escolares e/ou Diretorias 

de Ensino, favor entrar em contato com: cgeb.gabinete@educacao.sp.gov.br.    

 

CGEB/ATCGEB 
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