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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 640/2021 

Data: 01/10/2021 

Assunto: “Concurso de Desenho 2021 – Transporte & Educação“ 
 

 Prezados gestores, 

 

Inscrições abertas para o “Concurso de Desenho 2021 - Transporte e Educação”. Destinado 

aos estudantes das Unidades Escolares do Estado de São Paulo, matriculados e frequentes no 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais da Rede Pública Estadual de Ensino, o “Concurso 

de Desenho 2021 - Transporte e Educação” está com inscrições abertas até o dia 09 de 

novembro de 2021. Essa iniciativa é promovida em parceria com a Secretaria de Logística e 

Transportes do Estado de São Paulo (SLT), por intermédio da Coordenadoria Pedagógica 

(COPED) e do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica 

(DECEGEP). 

Com o tema “A importância dos meios de transportes no meu dia a dia”, terá, entre seus 

objetivos, a reflexão sobre a importância dos meios de transportes na vida das pessoas e sua 

relevância para o desenvolvimento econômico das cidades, além de apresentar os principais meios 
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de transportes: terrestres, aéreos e marítimos e seus impactos para a formação de cidades e as 

transformações do meio natural. Os participantes serão divididos em 3 categorias:  

 

Categoria I: 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais;  

Categoria II: 4º ao 6º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais; Categoria III: 

7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais.  

 

Inscrições  

A Criação do desenho é individual.  

Cada estudante poderá participar individualmente com um desenho de sua autoria, abordando o 

tema proposto. 

 

Cronograma 

 

 

Premiação  

Os cinco desenhos VENCEDORES irão ilustrar um ebook elaborado pela Secretaria de Logística 

e Transportes. A Escola, o(a) estudante e o (a) professor(a) Orientador(a) vencedores em cada 

categoria, receberão Certificado digital emitido pela Secretaria de Logística e Transportes.  
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O(A) estudante terá o respaldo de um professor(a)-orientador(a), que deverá auxiliá-lo ( la ) a 

abordar qualquer um dos eixos propostos em Regulamento para o desenvolvimento do desenho, a 

compreender e a estabelecer relação com a temática e o desenho a ser elaborado, além de validar 

a autenticidade quanto à autoria do desenho e demais orientações. A Escola formará uma comissão 

multidisciplinar de professores(as) para avaliar e selecionar até três desenhos de cada categoria 

de ensino existente. Após a seleção, a escola deverá providenciar os documentos solicitados, 

conforme consta no Regulamento, e encaminhá-los, até o dia 9 de novembro de 2021, para o 

Núcleo Pedagógico de sua Diretoria de Ensino (DE). Depois, seguirão as fases previstas em 

cronograma até a premiação. 

 

Para mais informações, acesse o link e consulte o Regulamento. 

 

Contamos com a participação de todos!  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

     Márcia Regina de Rissio 

                                                                                             PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

                                                                                            Késia Lilena Stefanini da Mata 

                                                                                          PCNP responsável pelo NPE 

 

 

 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9352

