GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO

Circular nº 396/2018 - GAB
Osasco, 30 de agosto de 2018
Srs. (as) Supervisores de Ensino,
Srs. (as) Diretores (as) de Escola
Assunto: MMR – Reuniões Mensais de Acompanhamento dos Planos de Melhoria – N3 Com
Resultados – Todas as Escolas

A Sra. Dirigente de Ensino no uso de suas atribuições, em conformidade com o
cronograma MMR 2018, anexo, comunica aos Srs(as)Diretores de Escola (todas) que as
próximas Reuniões de Nível 3 (N3) “Com Resultados”, devem ser realizadas pelas Unidades
Escolares no período de 05 a 12/09/2018.
Para tanto, solicita a Vossas Senhorias que agendem, com a respectiva Supervisão de
Ensino, as datas para as atividades de orientação, preparação e realização das referidas
reuniões.
Considerando que algum(a) Supervisor(a) poderá encontrar-se em período de férias ou
licença, informa que o Comitê Regional MMR desta Diretoria de Ensino, estará em plantão e à
disposição dos interessados, na data de 04/09/2018, nos horários das 10:00h e 14:30h, para
orientações e esclarecimento de dúvidas das Equipes Gestoras das Escolas em relação à Reunião
“N3 Com Resultado” e, solicita que os interessados agendem horário com o Comitê, através do
e-mail deoscnit@educacao.sp.gov.br até as 15:00h do dia 03/09/2018, informando Nome da
Escola, Nome e Cargo do Interessado e horário preferido (manhã ou tarde).
Destaca que os documentos relativos à referida Reunião (Slides Padronizados
Preenchidos, Registro da Reunião, Lista de Presença e Fotos com legenda) sejam encaminhados
pela Unidade Escolar, através de e-mail, para o(a) Supervisor(a) da Escola até 13/09/2018
para que seja possível a realização da Reunião de Nível 2 (N2 - Diretoria de Ensino) na data
estabelecida no cronograma do MMR.
Reencaminha anexo também, o arquivo contendo os Slides referentes à N3 Com
Resultados, os quais devem ser preenchidos pelas Escolas e encaminhados conforme acima.
Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração de todas as Escolas para este
atendimento.
Atenciosamente,
Irene Machado Pantelidakis
RG 17594614
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