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2. Plataforma CONVIVA SP 

 

 

 

 

 

 

PLACON Sistema Integrado de Registros Escolares 

Tendo em vista a instituição do CONVIVA SP – Programa de Melhoria da Convivência e 

Proteção Escolar, o sistema eletrônico de registro de ocorrências escolares foi reformulado de 

maneira a atender adequadamente as necessidades dos órgãos centrais, regionais e Unidades 

Escolares. 

O objetivo principal das adequações do sistema é que a PLACON seja uma ferramenta uti-

lizada para a melhoria do clima e convivência escolar, bem como proteção de alunos, funcioná-

rios, professores, gestores e comunidade escolar como um todo, a partir da análise dos dados e 

controle das ocorrências com vistas a planos de melhoria e ações integradas. 

Pensando na necessidade de se ter um histórico das ocorrências que auxiliem no planeja-

mento de ações, a Plataforma passa a ser integrada com a SED (Secretaria Escolar Digital), ofe-

recendo uma melhor visualização e controle. Assim sendo, é possível visualizar as ocorrências 

pela sed.educacao.sp.gov.br, no menu “Gestão Escolar”. 

Dentre as adequações, o responsável na Unidade Escolar deverá acessar o Sistema DIA-

RIAMENTE, seja para o registro das ocorrências diárias, seja para a informação da inexistência 

de ocorrências. 

As informações são absolutamente confidenciais e protegidas nos termos da lei, não ca-

bendo a qualquer integrante da equipe repassar informações ou registros para outros órgãos ou 

instituições. Lembrando que a cada escola é permitido apenas a visualização dos registros de sua 

própria Unidade e à Diretoria de Ensino é permitido a visualização de todas as escolas de sua ju-

risdição. 

O acompanhamento da Placon está sendo realizado pelo supervisor de ensino de forma a 

contribuir para que a Diretoria de Ensino tenha total conhecimento das ocorrências na escola e, 

assim, possa intervir assertivamente, e o CONVIVA SP faz o acompanhamento remoto destes re-

gistros de forma a produzir ações proativas. 

Queremos então, ressaltar mais uma vez a importância do registro diário na plataforma, 
pois mensalmente a diretoria de ensino recebe uma planilha para acompanhamento sobre os dias 
registrados pelas unidades escolares, esse levantamento é realizado logo após termina o mês. 
Caso algum gestor (diretor ou vice diretor) tenha dificuldade em acessar a placon pelo portalnet, 
entre em contato conosco para habilitarmos seu perfil ou atender outra necessidade. 
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Plano de Melhoria da Convivência Escolar e Plano de Melhoria da Convivência 

Digital e Combate ao Cyberbullying 

 

Dando continuidade às ações do Programa CONVIVA SP, informamos:   

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

ais, o Conviva SP, após analisar as demandas das Unidades Escolares e das Diretorias de Ensi-

no, decide suspender o Plano de Melhoria da Convivência que deveria ocorrer no retorno das ati-

vidades presenciais.   

A princípio, em comunicado número 08/2020, foi orientado que se construíssem dois Pla-

nos:   

1 – Plano de Melhoria da Convivência Escolar 

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 – Pla-

no de Melhoria da Convivência Escolar deve ter início apenas em 2021, ocasião em que daremos 

maiores orientações e formações para esta ação. Não se esqueçam de registrar todas as 

ações no seu portfólio.    

NOTÍCIAS DA DIRETORIA 

Levantamento mensal dos registros na Placon – DER. Adamantina  
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Cabe ressaltar também que, no retorno das atividades presenciais, deverá ser garantido 

que sejam desenvolvidas, nas unidades escolares, as ações de acolhimento emocional, tendo co-

mo base o Documento Orientador de Acolhimento Emocional para o Retorno das Atividades Pre-

senciais a ser disponibilizado para toda a Rede. 

NOTÍCIAS DA DIRETORIA 

Trabalho realizado pela Escola Salvador Ramos de Moura #STOPCYBERBULLYING  
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 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  

E INFRAESTRUTURA 

Texto do Título 

1. Questionário de gastos – PDDE PAULISTA 

Há alguns dias foi disponibilizado no perfil SED o questionário de levantamento de gastos 

do PDDE Paulista e upload de extratos. No entanto, a SEDUC retirou o questionário do ar em de-

corrência de incorreções sistêmicas. 

Solicitamos que aguardem novo comunicado e disponibilização dessa opção no perfil da 

Secretaria Escolar Digital. 

 

2. Aquisição de EPI’s e Insumos para o Combate à COVID-19 

Em conformidade com o Comunicado CISE/FDE/SUBSECRETARIA 2020 - Nº 32, algumas 

escolas começaram a receber produtos como álcool gel 70%, papel toalha, sabonete líquido e co-

po descartável. 

Caso a escola já tenha recebido essa primeira entrega, e constate que a quantidade é in-

suficiente para atender o fluxo ainda que reduzido de alunos, sugerimos que seja feito um levan-

tamento da real necessidade, capaz de suprir a demanda inicial do retorno das aulas presenciais, 

e aguardem. Esses produtos ainda não devem ser adquiridos/complementados pela escola ou 

APM, visto que estamos aguardando um posicionamento da Coordenadoria de Infraestrutura in-

formando se há previsão de novas entregas antes do retorno das atividades escolares. 

 

 

3. Orientações de procedimento - Quadros Brancos entregues de 

maneira centralizada para algumas escolas.  

A instalação dos Quadros Brancos – QB-01 não está prevista no contrato de fornecimen-
to da SEDUC. 

A orientação técnica para a instalação está disponível em: https://

produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/

QB01_20_12_12.pdf. 

Os quadros brancos projetados e adquiridos pela FDE não devem ser cortados, pois isto 

somente pode ser feito de forma adequada em ambiente industrial, além de caracterizar a perda 

da garantia. 

A instalação deve ser realizada com recursos financeiros da própria da unidade escolar, 

podendo ser utilizado o PDDE Paulista.  

Aproveitamos para informar que os ventiladores entregues de maneira centralizada pela 

SEDUC não possuem a instalação prevista em contrato e também pode ser utilizado o PDDE 

Paulista para esta finalidade. 

https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/QB01_20_12_12.pdf
https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/QB01_20_12_12.pdf
https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/QB01_20_12_12.pdf
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Prezado(a) leitor(a), 

 

Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail. 

As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem juntamente com as fotos. 
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deada@educacao.sp.gov.br. 

O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim In-
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