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Circular nº 229/2018 – NPE  

 

Osasco, 24 de maio de 2018. 

 

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados (as) Coordenadores (as)  

 

Assunto: 30/05/2018 – “Dia do Desafio 2018”  

 

          Dando continuidade às ações de sensibilização e conscientização de toda a 

comunidade escolar com relação aos inúmeros benefícios que a prática regular da 

atividade física traz, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE incentiva a 

participação das escolas estaduais no “Dia do Desafio 2018” (Challenge Day), que 

acontecerá no próximo dia 30 de maio (quarta-feira), em apoio a uma  iniciativa do 

Serviço Social do Comércio - SESC, em parceria com as Prefeituras Municipais e a 

TAFISA - The Association For International Sport for All. 

          Visando incentivar a prática de esportes e atividades físicas por pessoas de todas 

as idades, em especial os jovens, a campanha se realiza por meio de uma competição 

entre as cidades inscritas. Nesta edição, a cidade sorteada para desafiar Osasco é Los 

Teques, cidade da Venezuela.  

          Neste ano, o Dia Nacional do Desafio entrou oficialmente para o calendário do 

país, pela Lei nº13.645 de 04 de abril de 2018, publicada no DOU de 05-04-18. Esse 

impulso oficial será de grande importância para a visibilidade do evento e para 

promover maior adesão à campanha. Em 2017, mais de 43,8 milhões de pessoas 

aderiram ao desafio, em 3.469 cidades, de 19 países do Continente Americano. Desse 

total, 1.893 municípios são brasileiros. A cidade de São Paulo, por exemplo, participa 

do projeto desde 1999 e, em 2017, contou com a adesão de 2.417.359 de pessoas, o que 

representa 21% da sua população oficial.  

          Para que a participação seja considerada válida, todos devem realizar, no Dia do 

Desafio, no mínimo 15 minutos de atividades físicas variadas. Essas atividades tanto 

podem ser realizadas durante as aulas de Educação Física (se houver aulas da 

disciplina no dia), como durante uma sessão coletiva, a ser realizada no pátio da 

escola, na entrada dos períodos (Manhã e Tarde). Vale lembrar que as atividades 

deverão ser contextualizadas, representando um dia de reflexão e de celebração da 

importância da atividade física para a saúde dos indivíduos, lembrando também que as 
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atividades a serem realizadas fazem parte do Currículo de Educação Física das escolas 

estaduais.  

          Assim, solicitamos às escolas o preenchimento antecipado da programação do seu 

“Dia do Desafio”, a ser planejada em conjunto pelos Coordenadores Pedagógicos e 

Professores., até dia 29 de maio de 2018 no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19M4ZBaLe5uJ0gS-

r5cEf_gj7LPaIgl0skXT25rnrH_o/edit?usp=sharing 

          O número total de participantes das atividades do Dia do Desafio da Unidade 

Escolar deverá ser repassado à DE até às 15h do dia 30/05/2018, quarta-feira através 

do e-mail: izaedfisicaosasco@gmail.com 

          Para que possamos dar a nossa colaboração nesse evento, esperamos poder contar 

com o seu empenho junto aos Professores, solicitando aos mesmos que promovam a 

sensibilização de todos os integrantes das Escolas, por meio da divulgação do evento, 

das estratégias de planejamento e participação, bem como da forma de captação de 

dados no "dia".  

          Para maiores informações, acessar o site: www.diadodesafio.org.br 

 

Atenciosamente, 

 

 

Irene Machado Pantelidakis 

RG. 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19M4ZBaLe5uJ0gS-r5cEf_gj7LPaIgl0skXT25rnrH_o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19M4ZBaLe5uJ0gS-r5cEf_gj7LPaIgl0skXT25rnrH_o/edit?usp=sharing
mailto:izaedfisicaosasco@gmail.com
http://www.diadodesafio/

