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Planejamento 2020

Para o desenvolvimento adequado do dia do planejamento voltado à Convivência é imprescindível que 

o(s) gestor(es) tenha(m) conhecimento, pelo menos, dos seguintes pontos: 

- Bases do Programa CONVIVA SP;

- MMCE – Método de Melhoria da Convivência Escolar;

- PLACON – Plataforma CONVIVA SP (Sistema Integrado de Registros Escolares);

- Currículo Paulista.

Há disponível material na página do CONVIVA SP para auxiliar no que for necessário, além disso, cada 

Diretoria de Ensino conta com, pelo menos, dois gestores do Programa (1 supervisor e 1 PCNP) que 

também poderão ajudar a equipe gestora da escola. 

É importante também que os gestores tenham assistido à videoconferência apresentada em 15/01/20 

(disponível na página do CONVIVA SP).

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/
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● Orientamos que utilizem o vídeo que traz a sequência de ações sobre 

convivência para esse espaço de planejamento.

Link: https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/
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Planejamento 2020 – Momentos de atividade e reflexão

1º e 2º momentos - Direcionado pelos gestores com as atividades 

propostas no vídeo. 
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Vocês preencheram um o quadro, coletivamente, levantando os problemas e ações que já realizam. 

Agora, sugerimos que levantem as possibilidade de soluções assertivas para os problemas 

apresentados, bem como como a investigação da raiz de cada problema.

Esse exercício é importante para que se possa compreender os problemas da escola aqui levantados e 

que foram apontados no questionário do clima relacional escolar respondido por professores, alunos e 

gestores. Salientamos que esse questionário será disponibilizado tão logo o processamento dos dados 

esteja concluído.

Isso auxiliará na construção do Plano de Melhoria da Convivência Escolar a ser desenvolvido pela 

escola.

O MMCE – Método de Melhoria da Convivência Escolar será gerado a partir deste plano e seguirá a 

mesma metodologia e cronograma do MMR.

Haverá uma Videoconferência para orientação relativa ao Plano de Melhoria e MMCE. 

Planejamento 2020
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Lembramos que é direito do aluno aprender a 

conviver!

Bom trabalho.

Planejamento 2020


