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Senhores (as) Diretores e Professores Coordenadores, 

A 25ª edição da maior campanha mundial de incentivo à prática 
de atividades físico-esportivas acontecerá em 29 de maio de 2019 

(quarta-feira). 
O Dia Do Desafio é uma disputa entre cidades para estimular a 

adoção de hábitos mais saudáveis. Mais do que competição, a 

campanha busca promover integração e cooperação. 
No Brasil coordenado pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é 

uma iniciativa da TAFISA The Association For International Sport for All 
- conta com o apoio da ISCA International Sport and Culture 

Association e da UNESCO e trata-se de uma realização das Prefeituras 
Municipais. É um movimento comunitário que envolve poderes 

públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para 
mobilizar o maior percentual de participantes em relação ao seu total 

de habitantes. 
Solicitamos então, que as escolas, de cidades participantes ou 

não, realizem durante o dia 29/05/2019 no mínimo 30 minutos de 
atividades físicas para toda a comunidade escolar (alunos, professores, 

gestores, pais e funcionários).  
Para tanto, far-se-á necessário que a equipe escolar se organize 

e faça o planejamento do horário de início, atividades e envolvidos.  

Pedimos ainda que a escola encaminhe aos cuidados da PCNP 
Valéria, impreterivelmente até dia 28/05/2019, o cronograma de 

atividades com horários que serão desenvolvidos no e-mail 
valeria.fernandes@educacao.sp.gov.br para acompanhamento. 

No final do Dia do Desafio as escolas devem ligar até às 20h para 
o telefone 156, dizendo a estimativa de participantes. 

Os dados de todas as escolas serão encaminhados para a equipe 
central da SEDUC/SP. 

Sem mais no momento, colocamo-nos a disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 
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Atenciosamente, 
 PCNP - Valéria Fernandes 

                                                                                    

                                                                   De acordo 
                                                            Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 
 


