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COMUNICADO NPESUZ DE 05/11/2020
Comunicado Turmas de Atividades Curriculares Desportivas – ACD 2020
Relatório Anual – Turmas de Atividades Curriculares Desportivas

Sr(a) Diretor(a)
Retransmitindo informação Nº 1 – Relatório Consolidado Turmas de ACD 2020, conforme Boletim
COPED extraordinário 2020 de 03 a 06 de novembro de 2020:
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, apresentamos aos Diretores e Professores de
Educação Física o modelo de “Relatório 2020 sobre turmas de Atividades Curriculares Desportivas –
ACD”, para apreciação e preenchimento.
A seguir, apontamos os prazos para as providências cabíveis:
• 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: 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. O Conselho poderá ser realizado de forma online e enviado o link da gravação através de ofício
comunicando a decisão pela recondução ou não de cada turma. A lista de presença poderá ser feita através
de Google Forms ou cópia do chat da reunião. Lembramos que alguns itens devem ser discutidos e constarem na ATA do Conselho, além das leituras dos relatórios, conforme parágrafo 1º, Art 7º da Resolução SE 4,
de 15-1-2016: “§ 1º - Caberá ao Conselho de Escola, à luz dos indicadores descritos no relatório anual, registrar, na ata da reunião a ser realizada antes do final do ano letivo, seu parecer sobre: 1 – a manutenção, ou
não, de cada turma de ACDs, devendo esse posicionamento ser encaminhado pela unidade escolar à Diretoria de Ensino, juntamente com os relatórios circunstanciados; 2 - a mudança ou manutenção do número de
aulas semanais de cada turma de ACDs, rati/retificando o número de aulas das referidas turmas, com vistas
ao processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo subsequente.”
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• 03 e 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 2021. Diante disso, cabe a escola matricular os alunos nas mesmas, para que sejam homologadas e reconduzidas para 2021. A turma sem aluno matriculado será automaticamente considerada não reconduzida e retirada do sistema. Conforme prazo de
12/11 descrito abaixo.

• Até 12/11/2020: todos os estudantes desta atividade devem estar devidamente matriculados nas
classes/turmas de ACD, lembrando que as turmas devem ser compostas com no mínimo 20 alunos,
conforme a Resolução SE 4, de 15-01-2016.
• Até 17/11/2020: tramitar relatórios das ACD (um por turma) e a cópia da ATA do Conselho de
Escola, a lista de presença dos presentes no Conselho de Escola em PDF-A como documento capturado via Expediente, colocando assunto TRAMITAÇÃO pelo SEMPAPEL, para PCNP Flavia Naomi
Kunihira Peixoto.
• 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.

Atenciosamente,
PCNP Flavia Naomi Kunihira Peixoto
Núcleo Pedagógico
Diretoria de Ensino – Região de Suzano

