
#Educamos com VALORES que marcam a nossa HISTÓRIA. 
 

 

Todas as turmas da 1ª até 3º série do EM estão convidadas a participar do 

Jornal do Projeto Paz no Trânsito 

CATEGORIA 3 :   

Data: 13 de julho/2018, 6ª feira   

Horário:  14h até 15h  

 

Objetivo da Tarefa: A equipe deve distribuir 20 exemplares do Jornal do Projeto Paz 

no Trânsito, registrando, com foto, a entrega do jornal para motoristas, motociclistas e 

pedestres em uma sinaleira (locais definidos pela escola). É obrigatória a presença de um 

familiar adulto de aluno ou professor do CES nesta ação. Cada entrega de jornal corresponde 

a 10 pontos e deve ser registrada em uma foto (caso haja mais de uma pessoa recebendo o 

jornal em uma mesma foto, será contada como um registro). Pelo menos um integrante da 

equipe deve aparecer em cada foto fazendo a entrega. 

 

Observação: a equipe poderá realizar a tarefa em tempo menor que o período estimado, 

liberando-se mais rápido para outras atividades da Olimpíada Estudantil. 

 

Prazos: as fotos devem ser enviadas para o e-mail olimpiadaestudantilces@gmail.com para 

que sejam divulgadas no Facebook do CES.  A contagem dos pontos será feita com base nas 

fotos recebidas. Envio das fotos: 14h às 16h de sexta-feira, 13 de julho, para o e-mail 

olimpiadaestudantilces@gmail.com 

OLIMPÍADA 

  

 

Estudantil 

 

 

2018 

 

 

Tarefa 23:

 

 

JORNAL DO CES 

 

 

mailto:olimpiadaestudantilces@gmail.com
mailto:olimpiadaestudantilces@gmail.com


#Educamos com VALORES que marcam a nossa HISTÓRIA. 
 

 

 

Todas as turmas da 1ª até 3º série do EM estão convidadas a participar do 

Jornal do Projeto Paz no Trânsito 

CATEGORIA 3 :   

PONTUAÇÃO: 

 10 pontos por foto (de motoristas, motociclistas e pedestres diferentes). 

 Limite máximo da pontuação:  200 pontos. 

 

TURMA 101/103 

Local de distribuição:  Semáforo ( sinaleira) da Avenida Inconfidência 

esquina com Avenida Santos Ferreira.  

TURMA 102 

Local de distribuição:  Semáforo ( sinaleira) da Avenida Coronel 

Vicente esquina com Dr. Barcelos. 

TURMA 201/202 

Local de distribuição:  Semáforo ( sinaleira) da Rua Tamoio esquina 

com Santos Dumont.  

TURMA 301 

Local de distribuição:  Semáforo ( sinaleira) da Avenida Inconfidência 

esquina com Avenida Getúlio Vargas. 
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