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28.ª edição do Dia do Desafio 

 

O Dia do Desafio é uma campanha mundial que incentiva a adoção 

de um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de 

atividades físicas e esportivas, visando o bem-estar e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

Trata-se de uma iniciativa da TAFISA – The Association For 

International Sport for All, com apoio institucional da ISCA - 

International Sport and Culture Association e da UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. 

Neste ano, com o tema: “Ocupar espaços e reunir pessoas” o Dia 

do Desafio ocorrerá no dia 25 de maio de 2022 (última quarta-feira do 

mês de maio), contando com a participação de todas as unidades 

escolares na mobilização do maior número possível de pessoas praticando 

atividades físico-esportivas neste dia. 

É importante ressaltar que a prática de atividades físico-esportivas 

se encontra presente no dia a dia das nossas escolas, por meio da 

efetivação do Currículo de Educação Física durante as aulas, e que datas 

como a do Dia do Desafio são momentos de celebração que trazem a 

reflexão e a validação da importância da atividade física para a saúde dos 

indivíduos.  

 

COMO PARTICIPAR? 

 

 Em parceria com os Professores de Educação Física, as unidades 

escolares deverão preparar as atividades que serão realizadas e registrar a 

presença do público durante a realização das mesmas no evento por meio 

de duas (2) fotos que serão encaminhadas para o Núcleo Pedagógico, por 

meio do formulário (link a seguir), que deverá ser preenchido por algum 

membro da Gestão da unidade escolar até as 16h do Dia do Desafio 

(25/05/2022):  
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- Clique AQUI para preencher o formulário: Dia do Desafio – 25 de maio 

de 2022. 

 

OBS.:  

- Salientamos que as unidades escolares deverão ter garantidos os 

direitos de imagem das pessoas que apareçam nas fotos; 

- Para preencher o formulário é necessário logar em uma conta do Gmail. 

 

As fotos serão postadas no site da Diretoria de Ensino, bem como 

no blog da Educação Física e serão enviadas para as Secretarias 

Municipal e Estadual de Esportes para os registros das participações. 

 

Clique AQUI para saber mais sobre a 28.ª edição do Dia do Desafio. 

 

CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS! 

#DiaDoDesafio 

 

  Mais informações com Diego Diaz, PCNP de Educação Física, no 

telefone: 2461-5788. 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico. 

  

Gislaine Lagareiro 

Diretora Técnica I – NPE/GNO 

degnonpe@educacao.sp.gov.br 

 

Profa. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0g7bw6CjbeZKSrRJ9ExE1DiCI823ePgYuSWg20gYLpU8oPA/viewform
https://www.diadodesafio.org.br/sobre-o-dia-do-desafio/#:~:text=A%2028%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20da%20maior,25%20de%20maio%20de%202022.
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