
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo – CEP: 06030-060 

Fone: 2284-8100 – e-mail: deosc@educacao.sp.gov.br 
 

Circular nº 211 /2019 – NPE   

Osasco, 21 de maio de 2019. 

Senhores Gestores,  

 

Assunto: 29 de maio - Dia do Desafio 2019 

 

          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 

(início com o Dia Mundial da Atividade Física), a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo – SEE incentiva a participação das escolas estaduais no “Dia do Desafio 2019” 

(Challenge Day), que acontecerá no próximo dia 29 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 para estimular a adoção de hábitos saudáveis, buscando promover, também, 

integração e cooperação. 

          Em 2018, foi apresentado o Desafio Trienal – 2018 a 2020. Com o objetivo de 

proporcionar uma participação ainda mais qualificada, foram sorteadas duplas de cidades 

que se tornaram competidoras e parceiras por três anos. A cidade sorteada para desafiar 

Osasco é Los Teques, cidade da Venezuela.  

          O resultado irá contemplar tanto os números conquistados por cada cidade, como a 

somatória de seus esforços. 

          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), bem 

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, 
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lembrando também que as 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 27 de maio de 2019 no link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zhjTtGy9Vl-

xNaw1RBBfb1ihirKSR6pN9eNzuDFvf4o/edit?usp=sharing 

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

duas (02) fotos do evento deverá ser repassado à Diretoria de Ensino até às 15h do dia 

29/05/2019, quarta-feira através do e-mail: izildinhamarcelino@professor.educacao.sp.gov.br 

          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, 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

 

De acordo,  

Irene Machado Pantelidakis 

RG 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

PCNP Responsável de Ed. Física: Maria Izildinha Marcelino 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zhjTtGy9Vl-xNaw1RBBfb1ihirKSR6pN9eNzuDFvf4o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zhjTtGy9Vl-xNaw1RBBfb1ihirKSR6pN9eNzuDFvf4o/edit?usp=sharing
mailto:izildinhamarcelino@professor.educacao.sp.gov.br
http://www.diadodesafio.org.br/

