
 

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

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 
Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 

 

COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado:     259 /2020 

Data:     10/06/2020 

Assunto: MMR – ORIENTAÇÕES PARA A N3  
 

 Prezados Gestores: 

 
Reiteramos que a reunião de N3, será uma oportunidade para retomar a 

discussão sobre o engajamento dos estudantes nas atividades não presenciais, 

sendo um momento oportuno para reflexão. 

 

Informamos que o período para a realização da N3 ocorrerá de 15 a 19 de 

junho, onde o Supervisor de Ensino e o PCNP, responsáveis pela Unidade 

Escolar, entrarão em contato para realizar o agendamento.  

 

A composição da equipe da N3 será a mesma de reuniões anteriores, ou seja:  

 Supervisor de Ensino 

 PCNP 

 Diretor 

 Vice-diretor 

 Coordenador 

 2 professores (Nesse momento não precisam ser de Língua Portuguesa e 

Matemática. Pode-se optar por professores que tenham conseguido maior 



envolvimento/interação com os alunos nesse período de atividades não 

presenciais).  

 Alunos (se possível oportunizar a participação de alunos que estejam 

engajados nesse período com as atividades, preferencialmente os 

gremistas e/ou representantes de sala). 

 

Concluída a reunião a equipe gestora deverá montar o Painel de Gestão à 

Vista, com informações referentes a esse período e divulgá-lo nas redes socias 

da escola, marcando a supervisão escolar para acompanhamento.  

 

Estamos encaminhando o material (PPT) a ser utilizado na reunião, o qual 

informa os principais pontos discutidos e as estratégias a serem adotadas.  

                                LINK  - PARA BAIXAR O PPT 

 

Informamos que a reunião de N3 poderá acontecer por meio das 

plataformas digitais que vocês já utilizam. 

 

Atenciosamente, 

Comitê do MMR 
MARCELO BOSSOLAN 

RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO PEDAGÓGICO 
   DER CAPIVARI 

 
 

De acordo 
EDVILSON CARDOSO RAFAETA 

         Dirigente Regional 
DER CAPIVARI  

 

 

 

 

 

https://seducsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kesialilena_professor_educacao_sp_gov_br/EsTxeQ7y1yJDkfIvAn4TalEBTbOTrxWT6TSIfwoTflXGsg?e=jKaeZt

