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Circular nº 481/2018 – NPE – ED. FÍSICA 

Osasco, 11 outubro de 2018. 

 

Senhores Gestores,  

 

 

Assunto: Relatório Anual das Turmas de Atividades Curriculares Desportivas – ACDs 

 

         

                  A Sra. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, para cumprir o 

que determina a Res. SE 4 de 15-01-2016 e com vistas ao próximo processo de atribuição de aulas 

inclusive de Atividades Curriculares Desportivas - ACD, o qual requer demandas anteriores, 

apresenta em anexo o modelo de “Relatório 2018 sobre turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas – ACD – “e aponta os prazos para as providências cabíveis. 

 

PRAZOS: 

- Até 19-10-2018 – Os professores devem preencher e entregar os relatórios de cada turma de 

Atividade Curricular Desportiva – ACD para a direção da Escola, acompanhados de listas 

atualizadas de cada turma, expedidas pelo Sistema SED (solicitar à Secretaria da própria 

escola), com apontamentos que indiquem quais os alunos que permanecerão na turma, caso ela seja 

mantida para o ano de 2019 (para efeito de matrícula dos mesmos na turma a ser coletada); 

 

- Até 26-10-2018 – O Conselho de Escola se reúne para analisar os relatórios e manifestar-se 

individualmente em ata, sobre a manutenção ou interrupção de cada turma, inclusive turmas 

existentes que eventualmente não possuam relatório; 

 

- Até 06-11-2018 – A Direção entrega na D.E., cópia do conjunto de relatórios das turmas de 

Atividades Curriculares Desportivas - ACD de sua Escola, acompanhado das cópias das relações 

atualizadas de cada turma, expedidas pelo Sistema SED, mais a cópia da ATA do Conselho de 

Escola;  

 

- De 07 a 14-11-2018– A Escola coleta, no sistema SED, as turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas - ACD mantidas pelo Conselho de Escola, matricula os alunos, solicita homologação ao 

CEDP-DEGREM e digita no Sistema vigente, as aulas correspondentes a essas turmas coletadas, 

para fins de atribuição para 2019.  
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- De 21-11 a 09-12-2018 – As Diretorias de Ensino, de posse de todos os relatórios ACD 2018, 

digitam no site da CGEB, os consolidados dos relatórios das Turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas - ACD 2018.  

 

                   Aponta para a urgência do agendamento das reuniões dos Conselhos de Escola, 

(preferentemente de 22 a 26-10-2018), de cujos resultados dependem todas as demais demandas.  

 

                  Os membros do Conselho de Escola farão uma análise de todos os Relatórios e a Ata 

redigida com manifestação individual sobre cada uma das turmas de ACD (com relação à sua 

manutenção ou interrupção).   

 

                  As Unidades Escolares que desejam alterar a categoria, a modalidade, o gênero, aumentar 

para 03 aulas semanais e/ou reduzir para 02 aulas semanais, deverão realizar este procedimento na 

Reunião do Conselho de Escola para leitura do Relatório Anual de cada turma de Atividade 

Curricular Desportiva - ACD. Esta alteração deverá ser justificada em ATA e constar a 

manifestação individual de cada membro do Conselho. 

                  Solicita que as Unidades Escolares atentem para os prazos, para que os mesmos sejam 

cumpridos. 

 

Obs.: O expediente a ser protocolado na Diretoria de Ensino, no Setor de Protocolo deverá conter: 

1. 02 (dois) Ofícios; 

2. 02 (dois) Relatórios para cada turma de Atividade Curricular Desportiva - ACD; 

3. 02 (duas) Listas atualizadas dos alunos participantes, expedidas pelo Sistema SED, de cada 

turma; 

4. 01 (uma) Cópia da Ata do Conselho. 

 

Seguem anexados: Modelo do Relatório Anual (não alterar) e Resolução SE nº 04, de 15/01/2016. 

 

                         

                  Atenciosamente, 

 

 

Maristela Manfio Bonametti  

         RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 

Em substituição 

 


