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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 342/2020 

Data: 06/08/2020 

Assunto: MMR – ORIENTAÇÕES PARA A REUNIÃO DE 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 e o 
acolhimento da comunidade escolar no retorno às aulas, sendo um momento 
oportuno para reflexão. 

 
Informamos que o período para a realização da N3 ocorrerá de 10 a 14 de 

agosto, 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 
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- 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). 

 
A equipe gestora deverá atualizar o Painel de Gestão à Vista, com informações 

referentes a esse período e divulgá-lo nas redes sociais da escola e compartilhar o 
link com a Diretoria de Ensino.  

 
Estamos encaminhando o material (PPT) e o tutorial, ambos a serem utilizados 

na reunião, os quais informam os principais pontos discutidos e as estratégias a 
serem adotadas. 

 
LINK1 - PARA BAIXAR O PPT 
 
LINK2 - PARA BAIXAR O TUTORIAL 

 
Recomenda-se: Antes de preencher o PPT, favor se atentar às informações do 
tutorial. 

 
Informamos que a reunião de N3 poderá acontecer por meio das plataformas 

digitais que vocês já utilizam. 
 
O envio do PPT da reunião de N3 pelas escolas para a DER-Capivari, deverá 

ocorrer impreterivelmente, até o dia 14 de agosto de 2020 nos e-mails do Supervisor 
de Ensino e do Gestor do MMR. 

 
E-mail do Gestor:  claudiomoretto@professor.educacao.sp.gov.br 
 
 
Atenciosamente, 
Comitê do MMR 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YHtc_k6a4rUhUWBYxAM1zI24rWFuR1qs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWdX8hiu9sAVTzMpSpx8uJNQSmRX4nbr/view?usp=sharing
mailto:claudiomoretto@professor.educacao.sp.gov.br
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Responsável: 

Cláudio Moretto – PCNP Física 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


