GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE OSASCO
Circular n.º 272/2020 – MMR
Osasco, 08 de dezembro de 2020.

Prezados(as) Srs(as). Supervisores (as) de Ensino,
Diretores(as) de Escola e
Professores(as) Coordenadores(as) do Núcleo Pedagógico - PCNP

Assunto: Seminário Virtual de Práticas MMR 2020 Osasco - Convocação
O Sr. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, considerando a
importância da disseminação de boas práticas, como previsto na metodologia MMR, em consonância
com o
E-MAIL INSTITUCIONAL MMR_2020 Nº 23/2020, convoca Vossas Senhorias para
o seminário em epígrafe, na seguinte conformidade:

Data: 16/12/2020
Horário: 10:00 ÀS 12:00h
Local: Reunião virtual – Conforme link de acesso que será enviado por e-mail até o dia
anterior à reunião.
Destaca a importância da participação de todos os envolvidos para o sucesso desta etapa do
Método de Melhoria dos Resultados – MMR e salienta que este seminário tem como objetivo a
propagação e a disseminação de boas práticas, como previsto no último passo da metodologia.
Para tanto, cada Supervisor(a) de Ensino deverá, juntamente com as escolas que compõem
seu setor de supervisão, selecionar 3(três) práticas (total por setor) as quais foram realizadas por
essas escolas, abordando as seguintes temáticas (uma prática para cada temática, por setor):
1 – Desempenho: a prática de desempenho deverá ter sido realizada virtualmente, considerando que
a maior parte do ano letivo se deu de forma remota.
2 – Fluxo: a ação deverá estar relacionada ao engajamento dos alunos que não estavam ativos no
processo de ensino e aprendizagem ou, alguma ação de Busca Ativa.
3 – Recuperação e Aprofundamento: a prática relacionada a este tema, deverá ter apresentado
bons resultados em relação ao reforço, recuperação e aprofundamento.
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Os critérios de seleção das práticas deverão considerar o atingimento do objetivo proposto e
a inovação da ação. Além disso, deverá estar vinculado ao trabalho do MMR realizado nas
respectivas escolas.
As 3(três) práticas selecionadas por cada setor de supervisão deverão ser registradas no ppt
modelo, anexo a esta circular identificado como “MMR - Seminário Virtual Osasco 2020 - Setor
nº..”, indicando qual das três práticas será apresentada durante o Seminário Virtual, devendo o
referido ppt ser renomeado antes do envio, acrescentando-se o número do Setor de Supervisão no
nome do arquivo (ppt) e ser enviado pela Supervisão de Ensino de cada setor, ao Gestor de Projetos
MMR Osasco, pelo e-mail carlos.pereira1@educacao.sp.gov.br, até a data de 14/12/2020,
impreterivelmente.
Durante a realização do Seminário Virtual MMR Osasco, cada Supervisor(a) de Ensino
deverá apresentar apenas uma prática selecionada entre as três do seu setor, conforme sua indicação
prévia no ppt modelo, anexo.
Após a realização do Seminário Virtual MMR Osasco, a Diretoria de Ensino, deverá
selecionar uma prática sobre cada um dos temas descritos acima, dentre as práticas selecionadas em
cada setor, para a apresentação no Seminário SEDUC, de acordo com os critérios acima citados.
Anexo, encaminha o modelo de “ppt” padrão para a apresentação e registro das três práticas
de cada setor.
Desde já agradece pela costumeira atenção e conta com a participação de todos os
envolvidos.
Atenciosamente,

William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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