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“Pequeno pedestre,
  grande cidadão.”



Como as atividades 
deverão ser desenvolvidas?
Desenho I e II
Os alunos da educação infantil e do 1º ano do 
Ensino Fundamental deverão apresentar um 
desenho com o tema “Pequeno pedestre, 
grande cidadão”. A criação deverá ser feita em 
uma folha de papel sulfite A4 (210 x 297 mm). Os 
desenhos poderão ser produzidos com 
qualquer material permanente (tinta, lápis de cor 
ou giz de cera). Não serão permitidos desenhos 
elaborados em computador, com colagens ou 
imagens registradas.

História em quadrinhos
Alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 
deverão apresentar uma história em quadrinhos 
com o tema “Pequeno pedestre, grande 
cidadão”. A criação deverá ser feita em uma 
folha de papel sulfite A4 (210 x 297 mm). A 
quantidade de quadrinhos na folha é livre, 
ficando à escolha do candidato. Não serão 
permitidos desenhos elaborados em computador, 
com colagens ou imagens registradas.

Redação
Alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 
deverão desenvolver uma dissertação a partir do 
tema proposto “Pequeno pedestre, grande 
cidadão”. Os textos deverão ser escritos em papel 
almaço com pauta com caneta azul ou preta, com 
mínimo de 10 linhas e máximo de 25 linhas.

Obs.: As escolas deverão fazer uma 
pré-seleção de cinco trabalhos de cada 
categoria e enviar ao Ciet, em envelopes 
separados e identificados com etiqueta, 
contendo nome da escola, nome do professor 
e categoria em que está participando, no dia e 
horário estabelecidos no cronograma.

É importante ressaltar que todos os trabalhos 
enviados deverão conter, no verso, etiqueta de 
identificação com nome do aluno, ano/série, 
nome do professor e da escola.

Como será 
a avaliação?
O Julgamento dos trabalhos acontecerá 
nos dia 8 e 9/9/2015 das 9h às 17h.
A comissão julgadora (nomeada e 
publicada em diário oficial) avaliará os 
trabalhos enviados.
Os trabalhos serão selecionados pela 
criatividade, originalidade e adequação ao 
tema. As notas serão dadas de 0 (zero) a 
10 (dez) de acordo com os critérios listados 
a seguir, sob cada categoria.

Desenho I e II

Alunos da educação infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental
•  Adequação ao tema
•  Criatividade
•  Originalidade

História em quadrinhos

•  Adequação ao tema
•  Criatividade
•  Originalidade
•  Sequência lógica das ideias

Redação 

•  Adequação ao tema
•  Criatividade
•  Originalidade
•  Ortografia
•  Sequência lógica de ideias

Entrega 
dos Trabalhos

As escolas participantes devem fazer a 
entrega dos trabalhos de seus alunos 
entre os dias 1 a 6/9/2016 na secretaria do 
Ciet entre 7h30 e 16h30. Comuniquem os 
alunos e se planejem para não perder o 
prazo. Para mais informações ligue 
(19) 3433-0328.

O que é o concurso?
O Concurso Cultural Amigos
do Trânsito 8 é promovido pela 
Prefeitura de Piracicaba e pela 
Semuttran (Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes)/Ciet (Centro 
Infantil de Educação para o Trânsito) 
para criar nas crianças o hábito 
de consciência e responsabilidade
no trânsito.

Quem pode participar?
Alunos da educação infantil e do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental, da Rede Pública e 
Particular de Ensino de Piracicaba.

Quais são as categorias?
Desenho I 
Alunos da educação infantil (concorrem entre si)

Desenho II
Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 
(concorrem entre si).

História em quadrinhos
Alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 
(concorrem entre si).

Redação
Alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 
(concorrem entre si).

Quando sai o resultado?
O resultado do concurso será divulgado no       
dia 15/9/2016 no site do Ciet (semuttran. 
piracicaba.sp.gov.br).

Onde o trabalho será exposto?
Os alunos vencedores deverão estar cientes 
de que seus trabalhos serão divulgados e 
utilizados em propagandas e pós-campanha 
(outdoor, cards e anúncios impressos).

REGULAMENTO Qual será o tema de 2016?
Esse ano, o Concurso Cultural abordará o tema “Pequeno 
pedestre, grande cidadão”.

Por que promover esse concurso?
Primeiro, para agregar conceitos e valores. Além de 
Apoiar campanhas educativas de segurança e 
humanização do trânsito.

Estimular a reflexão de crianças, jovens, educadores, 
profissionais de trânsito e comunicação e de toda a 
população sobre a importância das leis de trânsito.

Gerar uma educação cada vez melhor para garantir 
um trânsito mais seguro na cidade.



Informações: semuttran.piracicaba.sp.gov.br - 19 3433.0328

PARTICIPE

E se der empate?
Caso haja empate, o Presidente da 
Comissão irá determinar o vencedor a partir 
da maior nota do item de maior peso.

Quais serão os prêmios?
Serão premiados três trabalhos por 
categoria, respeitando a ordem de 
classificação (1º 2º e 3º lugar)

Quando os prêmios 
serão entregues?
A entrega dos prêmios será realizada no dia 
23/9/2016, no anfiteatro da Secretaria de 
Educação e divulgação na imprensa/ diário 
oficial. É imprescindível a presença de 
representantes das escolas que tiveram seus 
alunos premiados. O não comparecimento 
dos alunos vencedores ao evento de 
premiação implicará na perda do prêmio, que 
será doado para uma instituição de caridade 
da cidade. A não ser por motivos de saúde.

23/09/2016 - Encerramento oficial do 
concurso.

Realização Apoio Patrocinio


