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

Circular nº 504/2018 - GAB
Osasco, 22 de outubro de 2018.
Srs. (as) Supervisores de Ensino,
Srs. (as) Diretores de Escola
Assunto: MMR – Reuniões Mensais de Acompanhamento dos Planos de Melhoria – N3 Com
Resultados – 21ª AAP - Todas as Escolas

A Sra. Dirigente de Ensino no uso de suas atribuições, em conformidade com o
cronograma MMR 2018, comunica à Supervisão de Ensino e aos Srs(as) Diretores de Escola
(todas) que, os Sinalizadores de Processo da 21ª AAP já estão disponíveis na SED, os quais
devem ser utilizados pelas Escolas, para as próximas Reuniões de Nível 3 (N3) que serão “Com
Resultados” e devem ser realizadas pelas Unidades Escolares, no período de 26/10 a
05/11/2018, de tal forma que o material (slides) da N3 seja enviado pela Supervisão de
Ensino ao Gestor de Projetos até a data de 06/11/2018.
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 N3.
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, continua à disposição
dos interessados, para orientações e esclarecimentos de dúvidas das Equipes Gestoras das
Escolas em relação à Reunião “N3 Com Resultado”.
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, em tempo hábil,
para que seja possível a realização da Reunião de Nível 2 (N2 - Diretoria de Ensino) na data
estabelecida no cronograma do MMR.
Considerações Importantes:
1 - Para facilitar os procedimentos, a Escola pode utilizar o mesmo arquivo de Slides
utilizado na N3 anterior, porém, é obrigatório atualizar os dados e slides relativos ao 3º
Bimestre (21ª AAP) e, salvar o novo arquivo com o nome padronizado pelo MMR,
contendo a data de realização da N3 atual.
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2 – Após identificar os Sinalizadores de Processo que tenham apresentado desvio negativo
no 3º Bimestre, a Escola deve realizar o processo de identificação das novas Causas Raiz,
que deverão ser específicas aos desvios do 3º Bimestre e não poderão ser iguais a nenhuma
outra já registrada no Plano de Melhoria da Escola na SED;
3 – As Ações Corretivas dos desvios identificados pela Escola, através da análise dos
Sinalizadores de Processo relativos à 21ª AAP, devem ser digitadas na SED até 08/11/2018,
para que seja possível realizar a Homologação das mesmas até 09/11/2018, sendo que após
esta data, a SED estará fechada e não permitirá o lançamento ou a Homologação das Ações
Corretivas que não estiverem sido lançadas ou homologadas até a referida data.
Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração de todas as Escolas para este
atendimento.
Atenciosamente,
Irene Machado Pantelidakis
RG 17594614

Dirigente Regional de Ensino
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