
PASSO A PASSO PARA N3 (MMR COM RESULTADOS) 

1) Conforme o calendário de reuniões, o DIRETOR da escola defini a data e horário para 

realizar sua N3. Os participantes serão: Supervisor, PCNP, Diretor e Professor 

Coordenador da escola, bem como os membros envolvidos nas ações do Plano de 

Melhoria.  

2) O Plano de Melhoria da escola deve ser atualizado no mínimo semanalmente, sendo 

importante verificar as ações em andamento (etapas concluídas ou não), ações atrasadas 

(podem ser replanejadas e preencher a justificativa no campo observações) e ações 

concluídas (fotos da realização das etapas da ação) 

COMO ATUALIZAR O PLANO DE MELHORIA NA SED 

- Abrir a SED – será necessário estar no perfil do DIRETOR (o perfil do Coordenador não tem 

acesso para atualização) 

 

- Clicar em AÇÕES 

 

- Clicar em PESQUISAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Vai aparecer a AÇÃO da escola desta forma 

 

 IMPORTANTE – FAVOR NÃO CLICAR EM FLUXO (porque você irá alterar a situação do seu 

plano) – caso o faça pedimos a gentileza de nos avisar imediatamente. 

- PARA INICIAR A ATUALIZAÇÃO – CLICAR em EDITAR através do pincel azul 

 

- Irá abrir a seguinte tela 

 

 

 



 

- Clicar em ETAPAS 

 

- Vai abrir a seguinte tela 

 

- Clicar em EDITAR (lápis azul) para iniciar a atualização (este ícone aparece em todas as etapas 

e você irá clicar naquela que necessita de atualização) 

 

IMPORTANTE: Ao clicar no ícone de EDITAR a ETAPA para atualização não abre em nova tela, 

talvez seja necessário você subir a tela pelo rolo lateral para visualizá-la 



 

- Ao abrir a tela da etapa que você quer atualizar, será necessário clicar no INÍCIO REAL OU FIM 

REAL (locais para colocar a data da etapa) 

 

- Quando clica no INÍCIO REAL/FIM REAL abre o calendário  

 

 

 

 

 

 

 



Clicar na data do calendário na qual a etapa foi realizada, após clicar a mesma irá 

automaticamente para o INÍCIO REAL/FIM REAL 

 

O campo OBSERVAÇÃO pode ser usado para: indicar a troca do responsável pela etapa 

(mudança de Coordenador, etc) e também para JUSTIFICAR o motivo da etapa estar em atraso. 

 

- Para salvar a atualização será necessário clicar em SALVAR 

 

 

 

 



E depois em SALVAR novamente 

 

IMPORTANTE: um SALVAR está abaixo da etapa que você está alterando e o outro SALVAR 

está abaixo de todas as etapas da ação que está alterando 

Ao Salvar corretamente aparece  

 

COMO SALVAR A N3 - MMR SEM OU COM RESULTADOS 

Como salvar o material da N3: Clicar em Salvar Como e depois salvar como o exemplo abaixo 

“MMR_20170818_N3-MêsComResultado_Escolaxxxxx” ou “MMR_20170818_N3-

MêsSemResultado_Escolaxxxxx” 

 

 



SLIDE 1 - N3 (MMR SEM OU COM RESULTADOS) 

 

No slide 1 - Escrever o nome da 
Escola e a data da realização da 
reunião N3 na escola 

 

 

SLIDE 4 - N3 (MMR SEM OU COM RESULTADOS) 

 

No slide 4 – Atualizar os dados do 
IDESP da sua escola (2016 e 2017) 

 

 

O IDESP está na plataforma Foco Aprendizagem  

 

Ao clicar em Resultados Educacionais aparece a tela abaixo 



 

Ao clicar em IDESP aparece a tela com os dados de 2016 (você precisará copiar os dados para o 

slide 4 nos RESULTADOS 2016. 

 

Para visualizar os dados de 2017 será melhor através do SIMULADOR (onde você também 

encontra seus dados de 2016) 

 



 

Você clica em analisar ciclo e pode Simular os dados para identificar quais serão os dados do seu 

desempenho e fluxo para atingir sua meta do IDESP de 2017 e depois copiar os dados para o 

slide 4 nas Metas IDESP 2017 

 

SLIDE 6 - N3 (MMR SEM OU COM RESULTADOS) 

 

No slide 6 você irá incluir a atualização 
do status do seu PLANO – print de 
tela do RELATÓRIO CONSOLIDADO 
que está na SED. 

 

 

 



 

Para o print de tela você pode clicar na tela do seu computador PRTSC  

 e depois em Ctrl+V  para colar no slide 6  

Vamos focar melhor na N3 COM RESULTADO 

SLIDE 7/8/9 - N3 (MMR COM RESULTADOS) 

 

Slide 7/8/9 – Inserir os valores dos 
resultados que se encontram nos 
SINALIZADORES DE PROCESSO 

 

 

 

O mesmo procedimento será realizado para os slides 7/8/9  

 

Relatório Consolidado 



Clicar em SINALIZADORES DE PROCESSO para abrir a tela abaixo 

 

Você pode clicar em PESQUISAR e aparecerá todos os bimestres ou selecionar o bimestre que 

deseja e depois clicar em pesquisar 

 

Selecionar o bimestre conforme sua necessidade  

 

 

 

 

 



Vai aparecer a tela abaixo  

 

Os valores que estarão no slide 7/8/9 serão SINALIZADOR DE REFERÊNCIA E RESULTADO 

 

 

IMPORTANTE: Para os Anos Finais e Ensino Médio temos o FLUXO como Sinalizador também, 

portanto teremos o preenchimento destes espaços como indicado abaixo. Lembrando que o 

FLUXO nos Anos Finais é para o 6º/7º/8º/9º ano e o FLUXO no Ensino Médio é para o 1ª/2ª/3ª  

Sinalizador de referência - LP 

Sinalizador de referência - Mat 

Resultado - LP 

Resultado - Mat 



 

SLIDE 12 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slide 12 – Você coloca os indicadores 
que a escola não atingiu (todos 
aqueles que apresentam o desvio 
negativo), apenas escrevendo o 
indicador, por exemplo: % de alunos 
com baixo desempenho na AAP em 
Língua Portuguesa nos Anos Finais. 

 

Neste momento, caso a escola apresente algum indicador que não atingiu irá ser necessário fazer 

o RELATÓRIO 3G, analisando sua ação planejada, verificando se a mesma foi suficiente para 

atingir o indicador, realizar um novo brainstorming para identificar a causa raiz e propor ações 

corretivas que serão inseridas no plano. 

O registro da realização deste novo brainstorming estará no Excel da Causa Raiz utilizado para 

seu Plano de Melhoria Planejado, bem como a construção da ação corretiva no Excel do Plano de 

Melhoria utilizado para sua Ação Planejada.  

Não esquecer que nesta ação o RESPONSÁVEL deverá ser indicado com o nome completo e a 

DATA DE TÉRMINO da ação corretiva (preferencialmente não deve estar no mês de novembro, 

pois não será suficiente para evidência de resultado) 

 

A escola deve enviar estes materiais para seu Supervisor para análise e correções 

necessárias antes de cadastrar na SED e avisar o Gestor de Projeto para os devidos 

encaminhamentos. 

 

 

 

 

 

Sinalizador de Fluxo 

Resultado do Fluxo 



SLIDE 14/15/16 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slides 14/15/16 são descritas nos espaços da seguinte forma: 

- PROBLEMA – os problemas identificados no slide 12, por exemplo: % de alunos com baixo 

desempenho na AAP de Língua Portuguesa nos Anos Finais. 

- CAUSAS DO DESVIO – as causas identificadas no novo brainstorming 

- TRATATIVA DEFINIDA – explicar o que a escola pretende para resolver o problema 

identificado. 

- AÇÃO CORRETIVA – descrição da ação corretiva construída pela escola e aquela que ela 

colocou no Excel do Plano de Melhoria utilizado para a Ação de Melhoria. NÃO COLOCAR 

ETAPAS NESTE CAMPO. 

IMPORTANTE: Se a escola quiser utilizar a ação planejada novamente ela pode, porém ela 

precisa alterar as etapas que foram planejadas anteriormente para novas etapas para caracterizar 

como uma AÇÃO NOVA – ação corretiva. Lembrando que a ação planejada que está cadastrada 

na SED NÃO SERÁ ALTERADA. Esta ação corretiva será incluída nos slides necessários e na 

SED novamente como ação nova. 

SLIDE 18 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slide 18 – colocar as AÇÕES 
IMPLEMENTADAS pela escola 
conforme cadastrada no seu plano de 
melhoria, com no máximo duas fotos 
da realização da ação. 
 
 
Observação: neste campo não se 
deve escrever as etapas das ações 
implementadas. 

 

 



 

Neste mês como a maioria das escolas apresenta AÇÃO CORRETIVA, convém não colocar 

nenhuma AÇÃO COMPLEMENTAR (apenas se esta ação for fortalecer sua ação planejada). 

SLIDE 19 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slide 19 – colocar ação complementar 
apenas se esta for fortalecer sua ação 
planejada, caso contrário deixar este 
slide em branco. 
 
Observação: caso a escola coloque 
uma ação complementar a mesma 
precisará ser cadastrada na SED e 
deverá ser enviada a ação com suas 
etapas para o Supervisor antes da 
realização deste cadastro. 

SLIDE 20 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slide 20 – colocar o que a escola pretende 
realizar, por exemplo: finalizar as etapas da 
ação XXX, incluir uma ação corretiva, dentre 
outros. 
Neste slide a escola também pode colocar a 
data da próxima reunião N3. 

SLIDE 22 – N3 (MMR COM RESULTADO) 

 

Slide 22 – colocar no mínimo uma FOTO DA 
REALIZAÇÃO DA REUNIÃO.  

 

Escrever o nome da Escola 

Escrever a AÇÃO que está 

no seu plano de melhoria 

Colocar as fotos da realização da ação  


