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Circular nº 251 ∕2020 - NPE 

Osasco, 05 de novembro de 2020. 

Senhores (as) Gestores (as),  

Professores (as) Coordenadores (as) e  

Professores (as) de Educação Física 

 

Assunto: Relatório Anual das Turmas de Atividades Curriculares Desportivas 

O Núcleo Pedagógico, em conformidade às orientações do Boletim Extraordinário 

COPED, de 03 a 06 de novembro de 2020 encaminha informações importantes quanto 

aos cuidados para cumprir o que determina a Resolução SE 4, de 15-01-2016, e com vistas 

à realização do próximo processo de atribuição de aulas, inclusive de ACD, o qual requer 

demandas anteriores, apresenta em anexo o modelo de “Relatório 2020 sobre turmas 

de Atividades Curriculares Desportivas – ACD”.  

Nesse sentido, aponta os prazos para as providências cabíveis: 

• 03 e 04/11/2020: Disponibilização do Quadro Resumo das turmas de ACD – 

para que as unidades escolares possam coletar as turmas para 2021. 

Lembramos que serão replicadas as mesmas quantidades deste ano letivo. 

 

• 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 à Secretaria da própria escola), contendo 

apontamentos que indiquem quais os alunos que permanecerão na turma, 

caso ela seja mantida para o ano de 2021 (para efeito de matrícula na turma a ser 

coletada). 

 

• Até 12/11/2020: C 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 17/11/2020: a Direção da Unidade Escolar encaminha para a mesa virtual 

SP Sem Papel do SEDUC / NPE/OSC: 

 

1. Cópia do conjunto de relatórios das turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas – ACD (um por turma) de sua Escola, sendo a página 4 

deverá estar carimbada e assinada pelos responsáveis e digitalizados;  

2. Acompanhado das cópias das relações atualizadas de cada turma, 

expedidas pelo Sistema SED; 

3. Mais a cópia da ATA do Conselho de Escola (digitalizada). 
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• De 20 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. 

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

12/11/2020), de cujos resultados dependem todas as demais demandas, inclusive a 

digitação no site da SEDUC no Portal pelo PCNP de Educação Física da Diretoria de 

Ensino.  

As Unidades Escolares que desejam alterar a categoria e 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.  

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

cumpridos.  

Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração e apoio para o sucesso desta 

ação. 

Anexo: Modelo do Relatório Anual  

 

Atenciosamente, 

 

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

 

 

De Acordo:  

William Ruotti  

RG 27.266.156-9  

Dirigente Regional de Ensino 
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