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Senhores (as) Diretores (as),  
 

A Secretaria de Estado da Educação em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde e o Centro de Estudos do Laboratório 

de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS - realizam no 
dia  31/08/2018, última sexta-feira do mês de Agosto, o AGITA 

GALERA – Dia da Comunidade Ativa, com o tema: “Lançar, Correr 

e Saltar para todo mundo agitar.!”  
A proposta básica desse Projeto que é desenvolvido pelos 

mesmos parceiros há vinte e um (21) anos está apoiada na filosofia 
que defende a garantia de melhor qualidade de vida através da prática 

diária de 60 minutos (consecutivos ou acumulados) de atividades 
físicas. 

Nesse dia são realizadas por alunos e professores, atividades 
físicas diferenciadas, dentro da Escola ou em seu entorno, atividades 

essas previstas no Currículo de Educação Física do Estado de São 
Paulo, acompanhadas de propostas de reflexão sobre a importância 

das atividades corporais e motoras para a promoção e manutenção da 
Saúde de toda a comunidade escolar. Trata-se de um dia de 

celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente 
realizadas pelos alunos durante as aulas de Educação Física.  

  Orientamos as Unidades Escolares o envio antecipado do 

cronograma das ações que serão realizadas neste dia, para o 
acompanhamento pela D.E. na medida do possível ao e-mail 

valeria.fernandes@educacao.sp.gov.br. 
 Segue em anexo material de apoio para o planejamento das ações na 

forma de uma coletânea de atividades relacionadas ao tema “Lançar, 
correr e Saltar, para todo mundo agitar.!”  

  Considerando a grande importância do registro das atividades 
realizadas para compor o rol de Boas Práticas em 2018, solicitamos às  

Unidades Escolares no sentido de registrarem as ações do dia 31 de 
agosto, Dia do Agita Galera, diretamente no portal do Agita Galera: 

http://portalagita.org.br/pt/, que se encontrará preparado para 
esse registo antes dessas datas. 
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Atenciosamente, 

PCNP Valéria Fernandes 

 
 

De acordo 
 

 
Elayne Batista Siqueira Brancalion 

Dirigente Regional de Ensino  


