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Assunto:  CONCURSO DE DESENHO 2021 - TRANSPORTE E EDUCAÇÃO 

 

Senhores Diretores; 

 

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. Com o 

tema “A importância dos meios de transportes no meu dia a dia”, 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. 

 

 

A Criação do desenho é individual e os desenhos vencedores em cada categoria 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. 

 

 

 

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

abordando o tema proposto. Os desenhos vencedores em cada categoria irão ilustrar 

um e-book elaborado pela Secretaria de Logística e Transportes (SLT).  

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) aos PCNP responsáveis: Raquel 

Jannucci Messias da Silva  2209-7320 e Cassio Félix de Oliveira 2209-9857 

Depois, seguirão as fases previstas em cronograma até a premiação. 

Cronograma 
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Premiação  

 

Os cinco desenhos VENCEDORES de cada categoria irão ilustrar um e-book digital 

que será produzido pela Secretaria de Logística e Transportes (SLT).  

A escola, o(a) estudante vencedor(a) de cada categoria e seu(sua) respectivo(a) 

professor(a)-0rientador(a) receberão Certificado de Participação Digital emitido pela 

Secretaria de Logística e Transportes (SLT).  

 

Seguem informações adicionais que devem acompanhar os desenhos como: 

Regulamento, Anexo I: Ficha de inscrição, Anexo II: Declaração de liberação de 

direitos autorais e de imagem e Anexo II: Conceito do desenho  

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

 

 

PCNP responsáveis: Raquel Jannucci Messias da Silva – 2209-7320 

     Cássio Félix de Oliveira - 2209-9857 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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