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Senhores (as) Diretores e Coordenadores, 
 

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 ACD, o 

qual requer demandas anteriores, apresentamos em anexo o modelo 
de “Relatório 2020 sobre turmas de Atividades Curriculares 

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

 

PRAZOS: 
- 03 a 04-11-2020 – As turmas existentes e ativas na SED foram 

replicadas no sistema para 2021. Sendo assim, as turmas de cada 
escola não precisarão ser coletadas para 2020. Diante disso, cabe as 

escolas  matricularem os alunos nas mesmas para que sejam 
homologadas e reconduzidas para 2021. As turmas sem alunos  

matriculados serão automaticamente retiradas do sistema, conforme 
prazo de 12/11 descrito abaixo; 

 
- Até 10-11-2020 – Os professores devem preencher e entregar os 

relatórios para a direção da Escola, acompanhados de listas 
atualizadas de cada turma, expedidas pela SED (solicitar a secretaria 

da própria escola), com apontamentos que indiquem quais os alunos 
que permanecerão na turma, em caso de ela ser mantida para o ano 

de 2021 (para efeito de matrícula dos mesmos na turma a ser 

coletada); 
 

- Até 12-11-2020 – O Conselho de Escola se reúne para analisar os 
relatórios e manifestar-se em ata, sobre a manutenção ou 

interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes que 
eventualmente não possuam relatório; 

- Até 12 -11-2020– Todos os estudantes desta atividade devem 
estar devidamente matriculados nas Classes/turmas de ACD, 

lembrando que as turmas devem estar compostas com o mínimo de 
20 alunos, conforme a Res. SE 4 de 15-01-2016; 

 



- 17 -11-2020 – Criar expediente e encaminhar para a DE, via SEM 

PAPEL (SEDUC 19824 – Valéria Fernandes), os conjuntos de 
relatórios das ACD (um por turma) e a cópia da ATA do Conselho de 

Escola; 

 
- De 20-11 a 27-11-2020 –, Homologação das classes de ACD pelo 

CEDEP. As DE deverão acompanhar o processo pela SED. As turmas 
zeradas serão automaticamente excluídas. 

 
 

 
 

Atenciosamente, 
Comissão de Educação Física 

Supervisoras - Henaís M.A.N.Oliveira e Simone Pessutti 
 PCNP- Valéria Fernandes 

 
 

 De acordo 
 

 

Fábio Augusto Negreiros 
              Dirigente Regional de Ensino 

 


