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Assunto: Projeto Acolhimento CONVIVA + SP  
 

Sejam todos acolhidos neste momento de distanciamento social, no qual a Secretaria da Educação – SEDUC 

se faz mais próxima e compartilha os mesmo anseios e desejos de todos os servidores e professores:  

o cuidado.  

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos pelo empenho e dedicação durante os três dias de 

replanejamento, nos quais foram vivenciados momentos de aprendizagem e de troca de conhecimentos, seja 

no uso da tecnologia, seja na inteligência emocional, para conectar e aproximar os servidores,  

pais e estudantes.  

Durante o replanejamento, o Programa CONVIVA SP, em parceria com a Coordenadoria de Gestão de 

Recursos Humanos – CGRH, na videoconferência realizada no dia 22 de abril, lançou o Projeto 

Acolhimento CONVIVA+SP.  

O projeto que nasceu do novo contexto social imposto pela necessidade de adesão às ações de combate e 

enfrentamento a pandemia do COVID-19 e do compromisso de cuidar das pessoas , conforme expresso no 

plano estratégico da SEDUC, tem por principais objetivos apoiar, promover, estimular e potencializar ações 

de identificação e de adoção de estratégias de enfrentamento aos desafios resultantes do distanciamento 

social e familiar abordando as dimensões emocional, físico e profissional da vida humana.  

O desenvolvimento do CONVIVA + SP baseia-se em três estratégias: materiais audiovisuais, ciclo de 

palestras por videoconferências e a formação de uma rede solidária, denominada Conexão Solidária. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVIVA 

SP PROGRAMA DE MELHORIA DA CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO ESCOLAR  

O projeto poderá ser implementado pela Unidade Escolar por meio do acompanhamento e disseminação do 

ciclo de palestras, compartilhamento e divulgação dos materiais audiovisuais a serem desenvolvidos e pela 

Conexão Solidária, que consiste em grupos virtuais moderados por um tutor da equipe escolar voltados à 

ajuda mútua entre pares, criando um espaço para troca de experiências de enfrentamento ao distanciamento. 

Mediante as interações dos servidores, durante o lançamento do projeto na semana do replanejamento, 

constatamos grande aderência, com a apresentação de diversas sugestões e dúvidas por parte dos professores 

e servidores quanto à implementação desta ação em sua unidade de trabalho.  

Em devolutiva, informamos que, na próxima semana, teremos continuidade das ações do Projeto 

CONVIVA+SP, que chegou para ficar. 

 - Materiais audiovisuais: serão disponibilizados nas redes sociais oficiais da SEDUC;  

- Ciclo de Palestras por videoconferência: ocorrerão semanalmente, com a duração de 1 hora com os temas 

relacionados a seguir, além de outras que serão divulgadas oportunamente: 

  Convivência e empatia em tempos de distanciamento social.  



 Autocuidado, cuidando de si para cuidar do outro, preservação da saúde emocional.  

 Convivência intergeracional positiva e segura nas redes digitais.  

 Benefícios das práticas meditativas para a saúde emocional.  

- Conexão Solidária: realizaremos uma videoconferência com os dirigentes regionais de ensino e com os 

gestores regionais do CONVIVA SP para detalhamento dos objetivos e das possibilidades de organização 

dos grupos de Conexão Solidária, sugestões de materiais e temas a serem desenvolvidos. 

Por fim, contamos com vocês para gerarmos momentos de conexão solidária e de um clima organizacional 

positivo para todos os servidores.  

Atenciosamente, CGRH  

– Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos CONVIVA SP  

– Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar Lembre-se: você não está só!  

Distância física não é distância social.  

Todos nós fomos afetados em nossas rotinas. 

Mas, estamos juntos! 
 

 

 

 

 


