
    MMR – Método de Melhoria de Resultados 
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ROTEIRO DE PLANEJAMENTO - 2020 

ETAPAS DA AÇÃO 

1- Explicando a Metodologia do MMR para comunidade.  

2- Agendando a Reunião para realizar o Brainstorming. 

3- Analisando os resultados do IDESP (Desempenho e Fluxo) para se alcançar a meta 2020. 

4- Definindo os problemas com a equipe escolar: 

• Escola de 1 Segmento: Priorizar 2 problemas; 

• Escola de 2 Segmentos: Priorizar 3 problemas. 

5-  Realizando o brainstorming. 

• Explicar o papel do brainstorming; 

• Expor brevemente os resultados do IDESP, ID e IF; 

• Apresentar todos os problemas da escola e aqueles que serão o foco do MMR; 

• Distribuir três “post-it” para cada integrante e caneta; 

• O diretor é o mediador e não participa das discussões e votações; 

• Colocar na cabeça do peixe um papel indicando o problema cujas causas primárias serão identificadas; 

• Cada integrante deverá colocar em cada papel uma causa que gere o problema definido; 

• Um dos participantes lê uma de suas causas, se alguém escreveu algo que tenha o mesmo sentido, o diretor agrupará os papéis e 
colocará em uma das espinhas. Se não houver causa com o mesmo sentido é só colar na espinha. Isso se repete até todas as causas 
estarem contempladas na espinha de peixe. Se for necessário peça para que o integrante explique melhor o sentido da causa que 
escreveu. Discuta com o grupo os possíveis agrupamentos. Evite que as causas foquem em apenas uma categoria (aluno, professor, 
família, recursos etc.), é importante que o grupo pense em outras possibilidades. 

6- Priorizando as causas primárias: o diretor numera as causas primárias e solicita aos participantes que escrevam no papel o número de 
todas as causas e atribuam uma pontuação (10 pontos para a que considerar imprescindível atacar; 5 pontos para a que considerar 
importante e 3 pontos para a menos importante). Defina quantas notas 10, 5 e 3 os participantes darão, por exemplo, o número de 
notas 10 e 5 corresponderá à metade do número de causas. As demais notas serão de 3 pontos. O diretor soma o total de pontos de 
cada causa, estabelecendo a priorização. (Sugestão: Fazer uso da Planilha Excel disponibilizada no site da DE). 

7- Identificando a causa raiz com a técnica dos 5 porquês. Para cada causa priorizada realizar a técnica dos 5 porquês. 

8-  Enviando o plano para o Supervisor da escola. 

9- Inserindo o plano na SED. 



Observações: 

➢ Para cada problema (baseados nos resultados do IDESP de 2019), após a votação no Excel, serão elencadas 03 causas prioritárias 

(primárias). 

➢ Para cada causa prioritária deverá ser realizado os 05 porquês, onde o último porquê será a causa raiz. 

➢ Totalizando-se 9 causas raízes para as UEs com dois segmentos e 6 causas raízes para as com um segmento.  

➢ Para cada causa raiz elaborar uma ação contendo cada ação no mínimo 03 etapas. 

➢ Finalizando: cada plano de melhoria deverá conter 9 ações para as UEs com dois segmentos e 6 ações para as com um segmento (03 

ações para cada problema). 

 

PROBLEMAS 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

• Baixo Desempenho em Matemática nos Anos Finais; 

• Baixo Desempenho em Língua Portuguesa nos Anos Finais; 

• Alto índice de Reprovação por Falta nos Anos Finais; 

• Alto índice de Reprovação por Nota nos Anos Finais; 

• Alto índice de Abandono nos Anos Finais. 
 

• Baixo Desempenho em Matemática no Ensino Médio; 

• Baixo Desempenho em Língua Portuguesa no Ensino Médio; 

• Alto índice de Reprovação por Falta no Ensino Médio; 

• Alto índice de Reprovação por Nota no Ensino Médio; 

• Alto índice de Abandono no Ensino Médio. 
 

 

Problema:_____________________________________________________________________ 

 
CAUSA 

PRIORITÁRIA 
01º PORQUÊ 2º PORQUÊ 3º PORQUÊ 4º PORQUÊ 5º PORQUÊ CAUSA RAIZ= 

 5º PORQUÊ 

Causa 1 
 
 

      

Causa 2 
 
 

      

Causa 3 
 
 

      

 



CAUSA RAIZ AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO LOCAL 

Negação 
(Falta de... Não há...) 

 
 
 

Verbo no Infinitivo 
(Realizar, orientar, 

formar...) 
e 

Alto e Médio 
Impacto 

1 único responsável 
(Nome e Sobrenome) 

Ação pode ter 
duração de no 

máximo 90 
dias 

Ela pode 
acontecer 

durante todo o 
ano letivo 

Aonde irá acontecer 
a ação 

 

ETAPAS RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO LOCAL 

Verbo no Gerúndio (Elaborando, realizando, formando...) 
 

1 Responsável por 
Etapa, podendo 

repetir 

Início da 
Ação 

 Aonde irá 
acontecer a 

etapa 

No mínimo 3 etapas 
 

    

 
 

  Término da 
Ação 

 

 

FLUXOGRAMA  

Brainstorming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo: 

1 Segmento - 2 Problemas – 6 Ações 

2 Segmentos - 3 Problemas – 9 Ações 


