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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 509/2021 

Data: 17/08/2021 

Assunto: Dia do Agita Galera – 27/08/2021 
 

Prezados Gestores, 

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), informa que 

realizará o Agita Galera – Dia da Comunidade Ativa, com o tema: “Passos Verdes – 

Transformando o futuro com diversão”, entre os dias 31/08 e 04/09/2021.  

O objetivo dessa parceria de 24 (vinte e quatro) anos está em conscientizar a população escolar 

em aumentar o nível de conhecimento da adoção de um estilo de vida ativo voltado a práticas 

saudáveis e envolver a comunidade escolar em atividades físicas no seu dia a dia.  

Neste ano o tema proposto tem o intuito de promover o crescimento e o desenvolvimento saudável 

e sustentável por meio da alimentação e atividade física de forma colaborativa e participativa dos 

estudantes. Sugerimos um trabalho em parceria entre os professores para conscientizar os 
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estudantes respeito de alimentos saudáveis, jogos brincadeiras e exercícios que elevem a 

qualidade de vida.  

Trata-se de um dia de celebração, sensibilização e valorização das atividades comumente 

realizadas pelos alunos durante as aulas de Educação Física.  

Considerando a grande importância do registro das atividades realizadas para compor o rol de Boas 

Práticas em 2021, solicitamos que orientem os professores de Educação Física das Unidades 

Escolares no sentido de registrarem as ações realizadas no dia 27 de agosto, Dia do Agita Galera 

(Eixo Educação), no portal do Agita Galera, até o dia 03 de setembro no link. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Patrícia Quagliato 

PCNP de Tecnologia Educacional 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

https://portalagita.org.br/pt/agita-sp/agita-galera/apresentacao.html

