
Rede 495/2019 
Data:  31/10/2019 
 
Assunto: COMUNICADO CONVIVA SP – PLACON (NOVO ROE) 
 
 
Prezados Diretores de Ensino, 
 
 
Retransmitimos abaixo, na íntegra, e-mail do CONVIVA SP – PLACON  , 
informando as adequações que a SEDUC está efetuando no ROE (Registro de 
Ocorrências Escolares) que estarão disponíveis, no sistema, a partir de 
04/11/2019, para o qual solicito atenção e pronto atendimento. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
 

 
De: CONVIVASP <convivasp@educacao.sp.gov.br> 
Assunto: COMUNICADO CONVIVA SP - PLACON - Sistema Integrado de 
Registros Escolares 
 
Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, 
 
 

  
Os registros passam a ser obrigatórios, ou seja, diariamente a escola 

deverá entrar no PortalNet (http://portalnet.educacao.sp.gov.br/) e registrar 
todas as ocorrências do dia e caso não haja nenhuma ocorrência, ainda 
assim, deverá entrar no sistema e informar que não houve ocorrências. 

 
Além disso, o sistema passa  a ser integrado com a SED, desta 

forma, será possível visualizar as ocorrências através do cadastro do 
aluno. Assim, cada aluno terá seu histórico de ocorrências de fácil acesso 
à equipe gestora. Isso pode auxiliar em diversas questões, inclusive em 
conselhos de classe e acompanhamento da vida do aluno. 

Esse controle dos registros diários será realizado pelos 
supervisores que acompanharão se as suas escolas estão realizando as 
ocorrências. Poderão, também, visualizar relatórios das ocorrências, tendo 
em vista possíveis intervenções. 

  
Em suma: 

• o nome muda para PLACON – Plataforma CONVIVA SP – Sistema 
Integrado de Registro de Ocorrências; 

• a escola deverá entrar no PortalNet TODOS os dias para registrar as 
ocorrência ou informar que não houve ocorrências; 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/


• o sistema passa a ser integrado com a SED, possibilitando 
visualização e acompanhamento dos registros; 

• todos os gestores passam a ter acesso: dirigentes, supervisores, 
diretores, vice-diretores, PCPs e GOEs. 

  
Com isso, a Secretaria pretende combater a subnotificação das 

ocorrências para que possamos trabalhar em prol de melhorias do clima, 
da convivência e proteção escolar de maneira assertiva. 
            
  
            À disposição. 
  
 


