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Assunto: DIA DO DESAFIO-ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

Senhores Diretores, 

No dia 26/05/2021 (última quarta-feira do mês de maio) acontecerá a 27ª edição do 

Dia do Desafio que tem como tema “Atividade Física: Bom para mim! Bom para 

todos!”.  

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. 

Nesta edição, seguiremos com o modelo híbrido. Os estudantes que estiverem 

em aula presencial no dia do evento farão a atividade na escola com a 

supervisão do professor de Educação Física, respeitando os protocolos do 

Plano São Paulo. Aqueles estudantes que estiverem em aula à distância farão a 

atividade física em casa, podendo convidar seus familiares. Em ambos os casos 

sugerimos gravar a atividade para envio no ambiente digital destacando a importância 

da prática regular de atividades físicas, fundamentalmente, como um hábito de vida 

determinante para a saúde e para harmonia na convivência social. 

A ideia é que no dia 26 de maio tenhamos muitas cidades, instituições e 

pessoas compartilhando em suas redes sociais os desafios, vídeos com 

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

relacionadas à importância da prática de esportes e atividades físicas. 

Ah, e as postagens preparatórias para o Dia do Desafio estão liberadas! 

 

 

Que tal aquecer as redes sociais para o evento? Quanto mais incentivo, mais pessoas 

engajadas para um melhor estilo de vida! 
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Siga as redes sociais oficiais do Dia do Desafio e ative as notificações; 

  

– facebook.com/odiadodesafio 

– instagram.com/esportesescsp 

 

Caso seu perfil na rede social seja privado, não conseguiremos visualizar sua 

publicação, mas você pode mudar a privacidade do seu perfil (com supervisão do 

responsável) ou enviar seu registro por mensagem para a gente pelo Facebook, para 

que possamos ter acesso. 

Publique os vídeos e/ou fotos nas redes sociais utilizando as hashtags: 

#DiaDoDesafio #ChallengeDay #DíadelDesafío 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 


