GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular n.º 362/2018 – NPE – Ed. Física
Osasco, 15 de Agosto de 2018.

Srs. (as) Diretores (as) de Escola,
Assunto: Dia do Agita Galera – 31/08/2018 - Tema: “Lançar, Correr e Saltar para todo
mundo agitar!”
A Sra. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que, 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),
realiza, em 31/08/2018 (sexta-feira), o Agita Galera – Dia da Comunidade Ativa, com o
tema: “Lançar, Correr e Saltar para todo mundo agitar!”
A proposta básica do projeto, desenvolvido pelos mesmos parceiros há vinte e um (21)
anos, está apoiada na filosofia que defende a garantia de melhor qualidade de vida por meio
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 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.
Solicita às Unidades Escolares o envio do cronograma das ações que serão realizadas
neste
dia,
até
dia
22
de
agosto
de
2018
através
do
link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iulUmO2J4PNc4qRzQNpC71C6tmimlMXxo2X05n
FKRGA/edit#gid=0
Para acessar o material de apoio para o planejamento das ações na forma de uma
coletânea de atividades relacionadas do tema “Lançar, Correr e Saltar, para todo mundo
agitar!”, clique aqui: https://drive.google.com/file/d/1Fozhsj_aG9L4yJsh0M8wDKE5ZepCsxI/view
Nos dias 25 e 26 de agosto (sábado e domingo) – Dia do Agita Família, as Unidades
Escolares participantes do programa Escola da Família devem realizar ações educativas que
deem relevância à melhoria da qualidade de vida da comunidade.
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Considerando a grande importância do registro das atividades realizadas para compor
o rol de Boas Práticas em 2018, solicita as Unidades Escolares o registro das ações dos dias
25 e 26 , Dia do Agita Família, bem como as ações do dia 31 de agosto, Dia do Agita
Galera, no portal do Agita Galera, nesse link: http://www.portalagita.org.br/pt/portalagita/eventos/item/agita-galera-2018.html

Atenciosamente,

Irene Machado Pantelidakis
RG 17.594.614
Dirigente Regional de Ensino
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