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Senhores (as) Diretores (as)  

 

 

No dia 27/05/2020 (última quarta-feira do mês de maio) acontecerá a 

26ª edição do Dia do Desafio que tem como slogan “Mantenha-se ativo! 

Todos #JuntosNoDiaDoDesafio”. 

 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apoia, mais uma 

vez, a iniciativa do SESC - Administração Regional do Estado de São Paulo, em 

parceria com a TAFISA - The Association For International Sport for All, que se 

consolidou, ao logo de 25 anos, como um dos mais importantes movimentos 

comunitários de combate ao sedentarismo, por meio de uma rede de parceiros 

constituída por cidades, instituições e pessoas conectadas em torno do mesmo 

propósito: incentivar e viabilizar a prática regular de atividades físicas e 

esportivas em todas as fases da vida e para todos os públicos.  

Entretanto, tendo em vista o cenário global de pandemia do COVID-19, 

as respectivas medidas de distanciamento social e restrição de circulação da 

população, e a partir da convocação da TAFISA para que o Dia do Desafio seja 

promovido com segurança neste contexto, neste ano realizaremos o evento em 



um novo modelo que incentiva a promoção de ações no ambiente digital, por 

meio das redes sociais. Convidamos todos vocês: Cidades, Instituições e Público 

em geral a se engajarem nesta campanha e participarem do #DiaDoDesafio!  

 

COMO PARTICIPAR?  

A ideia é que no dia 27 de maio tenhamos muitas cidades, instituições e 

pessoas compartilhando em suas redes sociais desafios, vídeos com práticas de 

atividade física, bate-papos, relatos de experiências e boas práticas relacionadas 

a importância da prática de esportes e atividade física. Ah, e as postagens 

preparatórias para o #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio estão 

liberadas! Que tal aquecer as redes sociais para o Dia do Desafio? Quanto mais 

incentivo, mais pessoas engajadas para um melhor estilo de vida! 4  

 

PARA COMEÇAR:  

➢ Siga as redes sociais oficiais do Dia do Desafio e ative as notificações      

• Facebook/odiadodesafio  

• Instagram/esportesescsp 

 ➢ Mantenha os perfis de suas redes sociais abertas (quando o perfil 

é privado não conseguimos visualizar publicações com as hashtags) ➢ 

Publique os vídeos e/ou fotos nas redes sociais utilizando #DiaDoDesafio e 

#JuntosNoDiaDoDesafio. 

Mais Informações com a PCNP de Educação Física, Valéria, pelo e-mail 

valeria.fernandes@educacao.sp.gov.br  

 

  

Atenciosamente, 

Comissão de Educação Física 

Supervisoras: Henaís M.A N.de Oliveira, Simone Pessutti e 

PCNP Valéria Fernandes 

 

De acordo  

Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino   
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