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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Supervisão 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: ESE 

Comunicado: 209/2020 

Data: 12/05/2020 

Assunto: Ações do Conviva- Plano de Melhoria para Convivência Digital e 
diminuição do Cyberbullying e Plano de Melhoria de Convivência. 

 

 Prezados Srs. Diretores e Gestores Escolares – CONVIVA. 
 

Comunicamos que de acordo com o material enviado por email aos senhores, pelos gestores do 

Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP, sobre Plano de 

Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying e Plano de Melhoria de Convivência, 

se faz necessário a elaboração de Plano de Ação Emergencial para combater o Cyberbullying. 

 

Informamos que o plano (Combate ao Cyberbullyin) deverá ser enviado até a data 20/05/2020 pelo 

SEM PAPEL ao supervisor da sua unidade escolar para o devido parecer.  

 

O acompanhamento das ações será realizado pelo Relatório de Acompanhamento Semanal que o 

supervisor de ensino fará. 

 

De acordo com as Ações do Conviva, comunicamos também que cada unidade escolar deverá 

construir seu próprio Plano de Melhoria da Convivência, com base nos seguintes dados: 

- Resultados do questionário do clima escolar relacional;  

- Dados dos registros das ocorrências escolares, na PLACON;  

- Percepção do clima construída na semana do planejamento. 

 

O plano deverá ter a vigência da data do retorno presencial das aulas até dezembro/2020, devendo 

ser revisto ao final do ano para subsidiar o plano de 2021. 

  

No ano de 2021, além de um plano como este, será implantado, também, o MMC (Método de 

Melhoria da Convivência). 

 

Esse plano deverá ser enviado à diretoria de ensino, para acompanhamento do supervisor de ensino 

até a data 30/05/2020 pelo SEM PAPEL. Após o Parecer, será inserido na SED. 
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Consulte sua equipe escolar em especial o vice-diretor e o mediador escolar para elaboração desses 

planos que é de caráter assertivas. 

Equipe do Coviva da Diretoria de Ensino de Capivari.  

De acordo: 

Vanderlei dos Santos Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

 


