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Transmitido: NIT 

Comunicado: 332/2020 

Data: 31/07/2020 

Assunto: Boletim – Conviva – S.P. 
 

  

Capivari, 31de julho de 2020. 

 

 

Prezados Gestores,  

  

 Alguns ALINHAMENTOS importantes: 

 

I – PÁGINA CONVIVA SP 

Todas as ações do Programa encontram-se na página do Conviva SP no site da 

 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

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

 

II - ACOMPANHAMENTO DO CHAT DO CMSP 

Constantemente, a equipe de moderadores do CSMP realiza o acompanhamento das mensagens de estudantes e 

professores nos chats. Quando identificadas situações de: conteúdo pornográfico, vulnerabilidade, cyberbullying, 

cyber agressão e discurso de ódio, as mensagens são filtradas e após identificação dos usuários são direcionadas ao 

Conviva SP, a fim de que as devidas providências sejam adotadas.  

 

Portanto, cabe ressaltar a importância das ações das unidades escolares nas providências a serem tomadas. 

 

 

III - SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS ESCOLARES 

 PLATAFORMA CONVIVA - PLACON 

 

A PLACON caracteriza-se como uma ferramenta utilizada para a melhoria do clima e convivência escolar, bem como 

proteção de estudantes, funcionários, professores, gestores e comunidade escolar como um todo. O registro diário 

das unidades escolares, com a identificação de ocorrências, permite uma análise dos dados com vistas a planos de 

melhoria e ações integradas. 

 

 

Ressaltamos a importância dos registros diários na plataforma 

através do link abaixo: 

Portalnet:  (http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx) 

 

 

IV - PERCURSOS FORMATIVOS DE ATPC CONVIVA SP 

Os temas propostos para o desenvolvimento dos percursos formativos, via ATPC, fazem parte da ação de formação 

anual do Conviva SP e, portanto, de extrema importância a sua execução nas unidades escolares. Por este motivo, 

lembramos a relevância de se garantir a adequada realização, contribuindo assim para o sucesso do Programa. 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx
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Informamos a seguir os próximos temas a serem disponibilizados: 

AGOSTO: “Conversando sobre saúde mental” 

SETEMBRO: “Crianças e adolescentes em conflito com a lei” 

OUTUBRO: “Educação em valores” 

NOVEMBRO: “Comunicação não violenta” 

 

Lembramos que já estão disponíveis no AVA os seguintes percursos formativos: 

1. Rede Protetiva 

2. Formação da personalidade ética 

3. Uso responsável da internet 

4. Parceria escola e família 

 

É importante ressaltar que o material proposto foi pensado para que seu desenvolvimento seja realizado em um só 

dia, em dois ATPS de 45 minutos seguidos. Como já citado anteriormente: 

Acesse https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=433 

 

ACONTECENDO “ FIQUE LIGAD@”: CONVIVA SP 

Palestra: Lidando com as adversidades do distanciamento social 

Convidada: Professora Dra. Ana Lucia Horta (UNIFESP) 

Data: 03/08/2020 

Horário: 12:30h às 14h 

Local: CMSP – Canal de Formação de 

 

 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO DE MARÍLIA 

Live: Psicologia na pandemia 

https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=433
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Palestrante: Dr. Flávia Cristina Castilho Carácio (graduada em enfermagem e psicologia, doutorado pela USP, 

atuando como psicóloga clínica e docente na Faculdade Católica Paulista). 

Data: 03/08/2020 

Horário: 17h 

Local: https://meet.google.com/owh-qaqi-gpp 

 

 

CONVIVA SP    Live: Conexão Solidária: As relações humanas como estratégias de saúde Mental. 

Convidada: Psic. Monica Mumme 

Data: 10/08/2020 

Horário: 13h às 14h 

Local: CMSP – Canal de Formação de Professores 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SANTOS 

Live: O papel da escola na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar e sobre os 14 anos da lei Maria 

da Penha 

Participação: Ana Célia Lobo Silva – Especialista em 

Políticas Públicas 

Data: 10/08/2020 

Horário: 16h 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOq OwgIeeObD9w8 

 

Live: Prevenção do suicídio de crianças e adolescentes 

Participação: Rodrigo Martins Leite – Médico psiquiatra do IPQ do Hospital das Clínicas e Coordenador do curso de 

medicina da UniFAJ 

Data: 14/08/2020 

Horário: 18h 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w 

 

https://meet.google.com/owh-qaqi-gpp
https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOq%20OwgIeeObD9w8
https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w
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Live: Um dia de Paz Restaurativa 

Participação: Liliane Claro de Rezende – Coordenadora 

Universitária e do Programa Municipal de Justiça 

Restaurativa 

Data: 18/08/2020 

Horário: 16h 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w 

 

 

Live: Como identificar o abuso e como prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes 

Participação: Dra. Mariana Ferreira da Silva – Médica especialista em violência sexual e Sexologia Forense 

da cidade de São Paulo 

Data: 26/08/2020 

Horário: 19:30h 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w9 

 

 

DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DIRETORIAS DIVERSAS 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 

Projeto: Página no facebook – CONVIVA PIRACICABA 

Objetivo: Divulgar boas práticas, fundamentar formações e replicar todas as orientações Oficiais do CONVIVA SP. 

Ação: Canal que disponibiliza, desde 2014, material de qualidade acerca do tema do programa incluindo orientações 

e divulgações de formações e de práticas exitosas. Atualizado diariamente, conta com mais de 700 integrantes. 

 

DIRETORIA DE ENSINO DE ITAPETININGA 

Projeto: Acolhimento 

Escola: EE Professor José Celso de Mello 

https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w
https://www.youtube.com/channel/UCqyeqVYZHMOqOwgIeeObD9w9
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Objetivo: Apoiar, motivar e valorizar todos os funcionários, professores e equipe gestora da Escola no momento de 

pandemia. 

Ação: Foram montados 80 kits com 2 máscaras, chá, bolinha fisioterapêutica antiestresse, pipoca, doce de 

abóbora/batata e amendoim. Esses itens foram patrocinados por parceiros (empresa, estabelecimentos), que 

apoiam a Escola em seus projetos e entregues aos professores e funcionários da escola 

Data: 09/06/2020 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PENÁPOLIS 

Projeto: Vamos Conversar? 

Objetivo: Minimizar os impactos das mudanças ocorridas em decorrência do distanciamento Social. 

Ação: Foi realizada uma terapia comunitária online através da plataforma Meet com 122 Professores da DE. 

Um bate papo com a Psicóloga Joana Carolina Paro. Na ocasião, os profissionais da educação puderam além de 

externar as tensões ou desafios socioemocionais que estão enfrentando, serem orientados assertivamente a usarem 

técnicas como a meditação, a respiração, o autoconhecimento e autocontrole para facilitarem e mediarem a resolução 

das angústias para que não os tornem incapacitantes. 

Data: 01/07/2020 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SANTOS 

Projeto: Como anda você? 

Escola: EE Suetônio Bittencourt 

Objetivo: Desenvolver em nossos alunos as macrocompetências das habilidades socioemocionais, como a resiliência 

emocional, o engajamento com os outros, a autogestão, a amabilidade, a empatia e a abertura ao novo. 

Ação: Realizadas duas reuniões virtuais reflexivas de acolhimento, escuta e com exercícios de autocontrole emocional 

com, aproximadamente 140 alunos em casa, para mapear como estavam se sentindo no momento e identificando as 

emoções positivas. 

Data: 26 e 28/06/2020 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRASSUNUNGA 

Projeto: Roda de conversa – racismo e preconceito 

Escola: EE Prefeito Orlando Leme Franco 

Objetivo: Desenvolver uma discussão acerca  da distinção entre racismo e preconceito na 
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sociedade brasileira de forma a exercitar a empatia, o respeito e o senso crítico. 

Ação: Por meio de vídeos, podcasts e textos, foi traçado um percurso para repertoriar os alunos sobre a formação do 

povo brasileiro, sua cultura e a influência dos povos indígenas e africanos. Os materiais foram postados no link do 

Google Drive das atividades remotas e nos grupos de WhatsApp das turmas onde, mediados pelos professores, os 

alunos apresentavam suas opiniões e impressões sobre eles. 

Data: 06 a 10 /julho/2020 

Link: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=730912251005083&id=102317318078028 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Projeto: Encontro de Escuta Ativa 

Escola: E.E. Rudge Ramos 

Objetivo: Fortalecer o vínculo afetivo entre toda a comunidade escolar e ouvir mais a  comunidade, no sentido de 

otimizar os processos de ensino-aprendizagem e as trocas significativas, por conta da carga emocional um tanto 

abalada pelo distanciamento social, em virtude da Pandemia. 

Ação: Utilização da escuta ativa na busca de soluções para situações que envolvam tanto as competências e 

habilidades cognitivas quanto as socioemocionais, possibilitando a prática 

das metodologias ativas, através de um encontro realizado via zoom, com 81 pessoas, priorizando as turmas que 

mais apresentavam fragilidades no engajamento. 

Data: 27/07/2020 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO ITAPECIRICA DA SERRA 

Projeto: Combate ao cyberbullying 

Escola: E.E. Eduardo Roberto Daher 

Objetivo: Conscientização dos estudantes através de um diálogo entre pares sobre a importância da empatia, do 

respeito nas redes sociais e como o cyberbullying pode causar danos emocionais. 

 

Ação: Vídeo de conscientização gravado pela aluna Raiane de Moraes Ferreira da 7° 

série.     Link abaixo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7b2TUTZ_7W4&feature=youtu.be 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=730912251005083&id=102317318078028
https://www.youtube.com/watch?v=7b2TUTZ_7W4&feature=youtu.be
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DIADEMA 

 

Projeto: Convivaflix – Não seja o porquê. 

Escola: EE Prof. Maria Carolina Casini Cardim 

Objetivo: Engajar e conscientizar os alunos em busca de uma cultura de paz nas redes sociais. 

Ação: Como parte de um plano de ação pautado em duas dimensões: convivência digital e situações de intimidação 

ou conflitos através da internet entre alunos. A escola realizou um DIA D com o “Projeto Convivaflix – Não seja o 

Porquê”. Seguiram etapas de mobilização, levantamento de informações, depoimentos, reflexões, palestras e 

produção de materiais (desenhos, vídeos, cartazes, padlet, post no Facebook, entre outras produções) acerca do tema. 

 

Link abaixo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=CE11XE5R9ZY 

 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO AVARÉ 

Projeto: Conviva 

Escola: CEEJA de Avaré, 

Objetivo: Manter a saúde mental 

Ação: Parceria com profissionais capacitados no intuito de proporcionar momentos de  reflexões sobre o autocuidado 

e a necessidade de estar bem para poder cuidar do outro, o nosso aluno. Foram realizadas duas palestras para, 

aproximadamente, 50 pessoas da equipe escolar. Uma com Dra. Stella M.S. Piasentim, psiquiatra, que abordou o tema 

“Saúde Mental: ansiedade, incertezas e prevenção ao suicídio” e a segunda com a neuroeducadora Márcia Gregório, 

que trabalhou com a equipe os benefícios da meditação para a saúde mental. 

Data: 25/06/2020 e 28/07/2020 

 

Entre outras! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CE11XE5R9ZY
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ENVIO DE PUBLICAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS BOLETINS 

 

Para ter uma boa prática e/ou a divulgação de um evento da sua unidade escolar, 

que tratem dos temas do Conviva SP, publicado em nosso próximo boletim, basta que  

sua unidade escolar faça a seleção das melhores e mais efetivas práticas e nos envie os  

dados, ao exemplo dos que aqui estão publicados. 

No nosso email :     convivacapivari@gmail.com 

MAIORES INFORMAÇÕES NO COMUNICADO 319 NA PÁGINA DA DIRETORIA DE 

ENSINO DE CAPIVARI E REGIÃO 

Agradecemos o apoio, colaboração e contamos com a participação de todos! 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsávelo pelo NPE 
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