
 

COMUNICADO nº 012/2020 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO:  

                    -  Plano de Melhoria da Convivência, 

                    - Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying; 

 

Data: 12/08/2020 

INTERESSADO: Diretorias de Ensino e Unidades Escolares.  

 

Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, PCNPs e Diretores de 

Escola. 

 

Dando continuidade às ações do Programa CONVIVA SP temos a informar: 

 

Tendo em vista a atual conjuntura e a alteração da data do retorno às atividades 

presenciais, o Conviva SP , após analisar as demandas das Unidades Escolares e 

das Diretorias de Ensino, decide suspender o Plano de Melhoria da Convivência que 

deveria ocorrer no retorno das atividades presenciais.  

A príncípio , em comunicado número 08/2020, foi orientado que se 

construíssem dois Planos:  

1 – Plano de Melhoria da Convivência 

2 – Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying 

 O Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying (item 

2) deve, obrigatoriamente, continuar sendo desenvolvido nas escolas até o final de 

2020 e o item 1 – Plano de Melhoria da Convivência deve ter início apenas em 2021, 

ocasião em que daremos maiores orientações e fomações para esta ação.  

  

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONVIVA SP 
       PROGRAMA DE MELHORIA DA CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO ESCOLAR  

 



 

Cabe ressaltar que , no retorno das atividades presenciais, deverá ser garantido 

que sejam desenvolvidas, nas unidades escolares, as ações de acolhimento 

emocional, tendo como base o Documento Orientador de Acolhimento Emocional para 

o Retorno das Atividades Presenciais a ser disponibilizado para toda a Rede. 

 

Acreditamos poder contribuir com o bom andamento das ações nas unidades 

escolares, portanto, caso precisem de qualquer orientação ou auxílio seja no 

desenvolvimento do Plano de Melhoria da Convivência Digital, sejam nas Ações de 

Acolhimento Emocional para o Retorno das Atividades Presenciais , estamos à 

disposição através do endereço eletrônico: convivasp@educacao.sp.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Michele Nepomuceno 
Coordenadora 
CONVIVA SP 

 


