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Rede nº 431/19 

Data: 17/09/2019 

Assunto: PROJETO VIA ESCOLA 

 

 

Senhores Diretores; 

 

  
Conforme comunicado conjunto SAGESP/SAINTER nº126/2019, de acordo com 

SEDUC Secretaria Estadual de Educação do dia 16 de novembro de 2019, 

solicitamos a participação do Projeto Via Escola de TODAS as escolas da rede 

estadual, anos iniciais, anos finais e ensino médio. O Governo do Estado de São 

Paulo lançou o Programa Respeito a Vida, que prevê viabilizar ações preventivas e 

reduzir acidentes e fatalidades no trânsito. Na Educação, o projeto será viabilizado 

a partir do que levará o tema trânsito para as salas de aula da rede estadual de 

ensino.Com o objetivo de viabilizar ações preventivas, reduzir acidentes e fatalidades 

no trânsito todas as  unidades escolares deverão criar ações, na Semana 

Nacional do Trânsito, no período de 18 a 25 de setembro, dentro do Projeto Via 

Escola que visa desenvolver conceitos de paz, tolerância, responsabilidade e 

orientação no trânsito, para que as crianças, jovens e adolescentes levem aos seus 

pais e aos demais esses conhecimentos e multipliquem essas ações.Com o objetivo 

de divulgar as ações de 2019 a Secretaria da Educação, através do Projeto Via 

Escola, solicita que todas as unidades escolares acessem o link: 

 

https://forms.gle/Dm4ut4kwrDkbumeJ6  e preencham o formulário no período de 18 

a 20 de setembro de 2019 informando as ações que serão desenvolvidas na 

Semana Nacional do Trânsito. 

  

https://forms.gle/Dm4ut4kwrDkbumeJ6
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Outra forma de divulgação das ações proposta pela SEDUC será a “I Mostra Virtual 

do Projeto Via Escola” contendo fotos de cartazes e frases de impacto utilizadas 

durante a Semana Nacional de Trânsito, representando as 91 Diretorias de Ensino do 

Estado de São Paulo.Para compor a mostra haverá um processo seletivo na Escola e 

na Diretoria de Ensino que indicará o cartaz e a frase de maior impacto utilizadas 

durante a Semana Nacional do Trânsito que será encaminhado para  o CRE Mario 

Covas até o dia 03 de outubro de 2019. Os Subsídios para o desenvolvimento do 

trabalho na Semana Nacional do Transito dentro do projeto Via Escola e orientações 

para seleção dos cartazes e frases, ficarão disponíveis no site: 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/CRE   a partir do dia 17/09/2019. 

 

As ações das escolas e a “I Mostra Virtual do Projeto Via Escola – Semana 

Nacional do Transito 2019” serão divulgadas nos diferentes canais de comunicação 

da SEDUC. 

 
  

Dúvidas, entrar em contato com PCNP Cássio Félix, Tel: 2209-9857 

E-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br 

 

Prof.º Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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