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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 319/2020 

Data: 22/07/20 

Assunto: Lançamento do BOLETIM CONVIVA – construção coletiva divulgação de boas práticas 
 

 Prezados Gestores Conviva: 
 
 

Dando continuidade às ações do Conviva SP, a Gestão Central do programa informa que 
está construindo e, em breve, lançará o BOLETIM CONVIVA SP. 

 
Este BOLETIM trará os seguintes pontos: 
  

1. Alinhamento de ações do programa; 
2. Comunicados Centrais; 
3. Agenda INTEGRADA de ações de formação e/ou de orientação centrais e regionais; 
4. Divulgação de boas práticas das DEs e UEs . 
  
 
Apanhado de boas práticas 
 

Poderão ser encaminhados os exemplos de boas práticas que estejam sendo realizadas 
pelas unidades escolares sobre os temas e ações Conviva SP. 
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Serão enviados à Gestão Central do programa, no máximo, dois exemplos por DE, por mês. 
 
Cabe lembrar que: 
 

1. Para divulgação de vídeos ou trabalhos de alunos, professores etc, faz-se necessário o 
termo de autorização do uso de imagens, disponível no site 
https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/ ; 

 
2. É de suma importância a verificação dos direitos autorais dos trabalhos encaminhados; 

 
3. Em caso de vídeos, os mesmos deverão conter, obrigatoriamente, link no Youtube. 

  
              O documento dará visibilidade às ações inerentes ao Conviva SP e será repassado a todas 
as Unidades Escolares. Uma ótima oportunidade de divulgar o que tem sido realizado. 
 
                Porém, cabe salientar que a integração não é obrigatória e o envio de boas práticas será 
por opção da DE/UE. 
  

     Aos que desejarem divulgar suas boas práticas, pedimos que entrem em contato 
com a equipe Conviva da Diretoria de Ensino para podermos alinhar os procedimentos e, assim, 
fazermos o repasse à equipe central do programa. 
 
 
 
 Atenciosamente,  
 

 
 

 

 

Responsável: 

Carla de Cássia Bragada 

PCNP – Língua Portuguesa/Conviva 

 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 
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