GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
Circular n.º 236/2020 – MMR
Osasco, 09 de outubro 2020.
Prezado(a) Supervisor (a) de Ensino,
Prezado(a) Gestor (a) de Escola,

Assunto: 3ª Reunião de Nível 3 (N3) de 2020 nas Escolas - Orientações, Material e
Prazos para Realização.

O Comitê Regional MMR Osasco, no uso de suas atribuições, em consonância com
o cronograma MMR informa:

As escolas devem realizar sua 3ª Reunião N3 2020, no período de 19 a 23/10/2020.
Para tanto, cada escola deverá realizar a preparação da reunião N3 na semana que
antecede o período acima e agendar junto ao(à) Supervisor(a) de Ensino responsável pelo
acompanhamento da Unidade Escolar, tanto a data de realização da reunião N3, como o
preenchimento e envio dos slides com as informações pertinentes a cada escola, de acordo
com o prazo acima.
Acrescenta que o conjunto de slides a serem utilizados nesta 3ª Reunião N3 é
diferente das Reuniões anteriores e será enviado para as escolas na semana que antecede o
período das reuniões, pelo e-mail administrativo da escola e será também disponibilizado no
Site DEOSC, na aba MMR – Orientações - Materiais.
Os referidos slides devem ser preenchidos pelas escolas e enviados por e-mail para
o(a) Supervisor(a) de Ensino responsável pelo acompanhamento da respectiva Unidade
Escolar, até a data de 23/10/2020, juntamente com a lista de participantes da reunião N3.
O(a) Supervisor(a) de Ensino responsável pelo acompanhamento de cada Unidade
Escolar, deverá avaliar e validar os slides e lista de participantes, recebidos das escolas e
enviá-los ao gestor de projetos MMR, pelo e-mail carlos.pereira1@educacao.sp.gov.br, até
29/10/2020, para que seja possível a realização da Reunião N2 relativa à Diretoria de Ensino,
até 10/11/2020, conforme determinado pela SEDUC.
Destaca que, o Comitê Regional MMR Osasco estará à disposição, no período de 14
a 16/10/2020, pelo e-mail carlos.pereira1@educacao.sp.gov.br, para o caso de alguma Escola
ou Supervisor(a) de Ensino necessitar sanar eventuais dúvidas quanto ao processo de
realização da reunião N3.
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Esclarece que a modalidade da 3ª Reunião N3 2020, será “Sem Resultados”, todavia,
é recomendável e necessário que as escolas elaborem Novas Ações Corretivas ou
Complementares, relativas ao “Fluxo Escolar”, as registrem no seu Plano de Melhoria e
iniciem o fluxo de aprovação na SED.
Importante:
Ao enviar o e-mail com o arquivo contendo os slides preenchidos e lista de
participantes, a escola deve identificar no campo assunto / título do e-mail :
“ MMR - N3 – (nome da escola) – outubro/2020”.
Desde já agradece pela costumeira atenção e permanece à disposição para os
atendimentos e/ou encaminhamentos necessários.
Atenciosamente,

Carlos Robercio Pereira
Gestor de Projetos
Pelo Comitê Regional MMR Osasco 2020

De acordo,
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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