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NÚCLEO PEDAGÓGICO
Comunicado CGEB – “ACD”

Mural

Atividades Curriculares Desportivas

Reunião de Diretores de Escola–
24 e 25 de fevereiro

Encontra-se disponível no site do
Boletim Informativo, o material
apresentado na última reunião de
Diretores de Escola, com instruções
sobre procedimentos ligados ao
Centro de Recursos Humanos desta
Diretoria.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Educação BásicaCGEB, visando orientar as autoridades em epígrafe e os professores
de Educação Física das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino
de São Paulo com relação ao que determina o artigo 10 da
Resolução SE 4, de 15-01-2015, comunica:
- Todos os professores que tiverem aulas de turmas de Atividades
Curriculares Desportivas - ACD - mantidas em 2015 ou novas,
atribuídas até a presente data, deverão apresentar à direção da
Unidade Escolar:
- Até 04 de março/16:
A - Plano anual de trabalho;
B - Horário das aulas, observando que as mesmas deverão ocorrer
no turno diverso àquele em que os alunos estudam, podendo ocorrer
inclusive no período noturno e/ou aos sábados, conforme artigo 3º
da Resolução SE 4 de 15-01-2016:
C - Lista completa dos alunos da turma contendo nome, RA, RG,
data de nascimento e ano/série/classe de origem, mediante a qual a
CATEGORIA da turma deverá ser “RE” ou RATIFICADA pela
Secretaria da Escola.
Observações:
- A lista inicial de alunos matriculados na turma poderá, nesse
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momento de planejamento e de definição de categoria das turmas,
ser acrescida de novos integrantes, de forma a defini-la com o
mínimo de vinte (20) alunos, conforme previsto no artigo 2º da
Resolução em questão;
- Após o recebimento do mencionado planejamento anual, as
Unidades Escolares deverão atualizar no sistema de cadastro de
alunos (GDAE), todos os dados relativos às turmas de ACD
atribuidas (horário, categoria, alunos);
- Até 18 de março/2016, a Direção da Unidade Escolar deverá
encaminhar à Diretoria Regional de Ensino - D.R.E. - Núcleo
Pedagógico - cópias de todos os Planos das respectivas turmas de
ACD atribuídas, acompanhadas das listas atualizadas, expedidas
pelo sistema de cadastro de alunos (GDAE), para fins do
acompanhamento do Supervisor de Ensino responsável pela
Escola e pelo Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico PCNP - de Educação Física, conforme prevê o parágrafo 4º do
artigo 6º da Res. SE 4 de 15-01-2016;
- Novas turmas poderão ser homologadas conforme o artigo 8º da
referida Resolução.

12ª OBMEP
Inscrições Abertas

A
OLIMPÍADA
BRASILEIRA
DE
MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
(OBMEP) é um projeto que tem objetivo de
ajudar os professores da rede a estimular o
interesse de seus alunos pela matemática. Em troca, os participantes
têm a chance de receber dentre outros prêmios, medalha e menções
honrosas, bolsas de iniciação científica.
Ressaltamos que com a grande adesão e apoio das escolas,
professores, pais e alunos, o programa frutificou e novos projetos
foram iniciados, possibilitando novos acessos a um ensino de
matemática diferenciado. Nesse sentido, solicitamos a divulgação
entre professores e alunos do portal http://matematica.obmep.org.br/.
Acesse também os portais:
“Provas e Soluções” em: http://www.obmep.org.br/provas.htm,
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“Banco de Questões”em: http://www.obmep.org.br/banco.htm,
“Matemática mundo a fora” em:
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http://www.obmep.org.br/matematica_mundo_afora.htm

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

“Clubes de Matemática da OBMEP” em:
http://clubes.obmep.org.br/blog/

Editorial

Informamos que a inscrição para a 1º fase da 12ª OBMEP
teve início em 22/02 e encerrará em 01/04.
Lembre-se de inscrever sua escola no site:
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