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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 486/2020 

Data:   05/11/2020    

Assunto: Relatório 2020 sobre turmas de Atividades Curriculares Desportivas – ACD 
 

  

Prezada Equipe Gestora, 

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 2020 (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.  

https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view
https://drive.google.com/file/d/17Xq0N0Pa4QBF15X6yYuLvh_nlTP6YGRp/view
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• 05 e 06/11/2020: 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 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.  

• De 20 a 27/11/2020: homologação das classes de ACD pelo CEDEP.  

• Até 17/11/2020: entregar na DE cópia do conjunto de relatórios das ACD (um por turma) e a cópia 

da ATA do Conselho de Escola. O PCNP de Educação Física confere os relatórios e faz o cadastro 

do consolidado da DE no Portal da Secretaria da Educação até o dia 27/11/2020.  

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


