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Informação 1: Comemoração do Dia Mundial da  
Atividade Física 

 
Informamos que no dia 06 de abril comemora-se o Dia Estadual e o Dia Mundial da 

Atividade Física. Mundialmente, em 2017, o tema do ano será – Pessoa Ativa! Pessoa Feliz!  

A Secretaria de Estado da Educação apresenta sua preocupação com a qualidade de vida 

de toda a comunidade escolar, apoiando, assim, as diferentes ações escolares para a 

promoção da atividade física regular. Incentivamos as escolas a promoverem um evento de 

comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física e ações permanentes à prática regular de 

Atividade Física. 

O evento de comemoração poderá ser realizado na semana 3 a 7 de abril de 2017. As ações 

permanentes para incentivo podem ser consideradas todas as ações de prática da 

Atividade Física, durante as aulas de desenvolvimento do Currículo e Apoio ao Currículo, 

como no caso das aulas do componente Educação Física e aulas de ACD, durante o ano 

letivo.  

Essa comemoração configura-se num marco para convidar as pessoas a aderirem ao hábito 

da prática regular da Atividade Física, enquanto propulsor do bem-estar físico, e 

contribuição para as ações de prevenção contra o sedentarismo e promoção da saúde. As 

ações de comemoração e permanentes podem ocorrer na Diretoria de Ensino e nas escolas, 

envolvendo funcionários, supervisores de ensino, alunos, professores e demais membros 

da comunidade, durante o mês de abril, podendo estender-se ao longo do ano.  

O registro contínuo dessas ações - imagens, depoimentos, número de participantes, etc. - 

é de suma importância, solidificando o trabalho realizado e estimulando a promoção e 

troca de experiências entre as unidades escolares e diretorias de ensino do Estado. As   

unidades escolares podem criar seus próprios instrumentos de registro e apresentá-los ao 

longo do mês de abril.  

A SEE em parceria com o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul - CELAFISCS junto ao Portal Agita, tem um canal para divulgação das ações. 

As Escolas devem registrar as ações que pretendem realizar para o evento e em 

continuidade.  

Para o registro inicial das ações pretendidas, cada Escola deve acessar o site 

http://portalagita.org.br/, seguindo os seguintes passos:  

http://portalagita.org.br/pt/
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Clicar em: 1) Agita Mundo; 2) Dia Mundial da AF – Registre sua Ação; 3) Registre sua Ação 

- Preencher os campos e 4) Enviar.  

A equipe técnica curricular de Educação Física/CGEB está à disposição para esclarecimento 

de dúvidas. 

 

 Informação 2:  Divulgação – Show de Física da USP  
 
Informamos que há quase três décadas o Show de Física da Universidade de São Paulo - 

USP promove espetáculos científicos para os estudantes da educação básica, visando 

instigar a curiosidade e o encanto pela Física por meio de experimentos lúdicos, 

apresentados de forma demonstrativa, porém com muita interatividade.  

O Show de Física é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, com sessões às 9h e às 

14h, no Instituto de Física na cidade de São Paulo. As visitas podem ser agendadas pelo 

telefone (11) 3091-6642, das 8h às 12h, com Dayse.  

Notificamos que a participação é por adesão e de responsabilidade dos interessados. Para 

mais informações, acesse o site http://web.if.usp.br/showdefisica/ 

Informação 3: Lançamento de Quantitativos de 
Recebimento de Cadernos do Aluno do Programa São 
Paulo Faz Escola (SPFE) na Plataforma SED  

 
Informamos que já está disponível, a partir de 23 de março, na plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED o registro, exclusivamente, dos quantitativos de recebimento de 

Cadernos do Aluno do Programa São Paulo Faz Escola - Volume 1.  

Para facilitar a navegação, orientamos a utilização do Google Chrome. Nas Diretorias de 

Ensino, o Dirigente de Ensino, os Supervisores de Ensino e os Diretores que possuem o 

perfil denominado Coordenador de Sistema estão habilitados a visualizar os dados na SED, 

referentes a entrega de materiais de apoio ao currículo.  

O prazo final para lançamento de dados será no dia 28 de abril. Em caso de dúvida sobre a 

navegação no sistema, consultar o tutorial e FAQ sobre o módulo ou entrar em contato 

pelo e-mail: sed.suporte@educacao.sp.gov.br.  

 

http://web.if.usp.br/showdefisica/
mailto:sed.suporte@educacao.sp.gov.br
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Informação 4: Escolha de Mascote para o Projeto Gestão  

Democrática  

 
A Secretaria de Estado da Educação está à procura de uma mascote para o Projeto Gestão 

Democrática. Os estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA podem criar um desenho inédito e feito em grupo de até 3 pessoas 

ou individualmente. O trabalho deve ser acompanhado por um texto sobre o conceito da 

obra e um “Diário de Bordo”, com o registro das etapas do processo de criação.  

Serão, ao todo, três fases - Escola, Diretoria de Ensino e Estadual.  

Cronograma:  

 

FASE PERÍODO DETALHES 

Divulgação do 
Regulamento 

A partir de 07 de março  

 
Escola 

 
Até 05 de maio 

A escola selecionará os 2 
desenhos que a 
representarão e enviará 
para a respectiva Diretoria 
de Ensino 

 
Diretoria de Ensino 

 
Até 31 de maio 

A Diretoria de Ensino 
escolherá os 2 desenhos 
que a representarão e 
enviará para o CRE Mário 
Covas 

 
Estadual - Final 

 
Até 30 de junho 

Comissão escolherá os 10 
desenhos semifinalistas do 
estado 

 
Votação 

 
17 de julho a 27 de agosto 

Os 10 desenhos 
semifinalistas ficarão 
disponíveis para votação no 
Portal. O desenho mais 
votado será o vencedor 
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Informação 5:  Introdução aos Direitos Humanos e  

ECA para Educadores 1ª Edição/2017 
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Informação 6:  Direitos Humanos na Escola, Justiça 
Restaurativa e inovação  
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