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Assunto:  ORIENTAÇÕES CONVIVA AGOSTO/2020 
 
 
 
Senhores Diretores, 
 
 
Abaixo, compilado de orientações gerais do CONVIVA/Gestão de Proteção Escolar da DER Norte 2, as quais 
solicito ciência e ampla divulgação dos interessados. 
 
Contando com a usual colaboração, 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Profª Rosana Guerriero Andrade 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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1.ROTINAS  
 

1.1. HOTLINE CONVIVA/POLÍCIA MILITAR – ATUALIZAÇÃO 12/08/2020 
 
Prezados Dirigentes Regionais e Supervisores de Ensino, 
Assunto: Hotline e contato da CIA da PM   
 
O CONVIVA SP, juntamente com a Polícia Militar, através do GISPEC – Gabinete Integrado do Sistema de 
Proteção Escolar, disponibiliza  a listagem anexa que consta o número de contato da Hotline e o contato 
da CIA da PM de cada Unidade escolar / DE. 
 
Lembramos que a hotline é uma linha direta com o Centro de Operação Militar (COPOM) e se presta a 
agilizar o atendimento emergencial em Escolas Estaduais.  
            

Ao acionar a hotline, preferencialmente, por meio do Diretor ou Vice-Diretor devem ser informados os 
seguintes dados:   
- Identificação pessoal e profissional;   
- Informação de que já foi acionado o 190;  
- Relato dos fatos com a maior riqueza de detalhes possível;   
- Informar que se trata de um contato por meio da hotline da Secretaria de Estado de Educação.   
  

      Cabe ressaltar que, independentemente da hotline, o telefone principal de contato com a Polícia Militar 
será sempre o 190 e 193 para contato com o Corpo de Bombeiros. Esta informação deve ser padronizada 
com todos os educadores e funcionários da Escola.  

 
 
Atenciosamente,   

Cap. Willian Thomaz  
SSP – Polícia Militar  

 
 

1.2. PLACON 
Em anexo, planilha com a relação de ocorrências digitadas por escola + manual PLACON 
 
Prezados Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino, 
  
Assunto: Registros de Ocorrências na Plataforma CONVIVA SP 
                 Acompanhamento de registros 
  
Conforme é de conhecimento de todos, os registros de ocorrências escolares precisam ser realizados na 
Plataforma CONVIVA – PLACON (http://portalnet.educacao.sp.gov.br , pelas Unidades 
Escolares, diariamente, inclusive em dias não letivos. 
 
Ainda que não haja ocorrências, a escola deve entrar no sistema e informar que não houve ocorrências 
no dia. 
  

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
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O acompanhamento deve ser realizado pelo supervisor de ensino de forma a contribuir para que a DE 
tenha total conhecimento das ocorrências na escola e, assim, possa intervir assertivamente. 
  
O CONVIVA SP faz o acompanhamento remoto destes registros de forma a produzir ações proativas. 
  
Tendo em vista que os registros são obrigatórios e devem ocorrer diariamente, solicitamos que o 
acompanhamento seja realizado pela Diretoria de Ensino de forma a garantir que não haja prejuízos desta 
ação. 
  
Para um adequado acompanhamento, encaminhamos anexo uma planilha contendo o status de registros 
de cada Unidade Escolar para que a DE possa verificar, junto às UEs, a necessidade de atualização, 
finalizando as ocorrências pendentes e registrando as “não ocorrências”. 
  
Essa ação de acompanhamento e garantia de registros tem como data inicial 04/11/2019 e deve ser 
permanente. 
Vale ressaltar a importância de atualização do sistema, mesmo de datas anteriores.  
  
Encaminhamos anexo: 
- Planilha de controle de ocorrências por DE (01/07/2020 até 31/07/2020); 
- Levantamento de registro de ocorrências diárias, indicando o percentual de acessos entre 01/01/2020 
até 31/07/2020 
- Manual / tutorial. 
 
Informamos que a data base de acesso é de 10/08/2020. 
 
Contamos com a colaboração de todos. 
 

 
 

1.3. BUSCA ATIVA 
Cabe à gestão escolar a verificação da busca ativa, por meio de trabalho colaborativo entre PMECs e 
Coordenação escolar; as unidades escolares que não possuem PMEC, o vice-diretor deverá fazer junto à 
Coordenação. 
 
Lembrando que a BUSCA ATIVA é um esforço conjunto entre docentes + mediação + gestão escolar para 
que não haja evasão escolar e, posterior recuperação. 
 
 

 
 

1.4. CAD FORMAÇÃO  
 
Todas as ações de ATPC devem ser colocadas noCadFormação: 

• Quem pode colocar as ATPCs do CONVIVA no CadFormação: Diretor, Vice-diretor ou PC 

• Entrar na SED https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

• Lado esquerdo, escolha no menu “EFAPE”- “CadFormação”” – Cadastro de Ação Formativa” 
 
Mesmo as ATPCs do CONVIVA já realizadas devem ser registradas no CadFormação. 

 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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2. FORMAÇÃO 
 

2.1. ORIENTAÇÃO TÉCNICA /ATPC MENSAL  
“EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” 
 
Orientação realizada em 07/08/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=6cwX3cbbCfQ&list=LL&index=7&t=0s 
 

• Socializar a palestra em ATPC mensal do CONVIVA na unidade escolar, por meio do link acima – 
canal do Youtube da DER Norte 2. 

• Colocar no CAD Formação/SED a ATPC 

• Fazer registro da reunião em Ata própria 
 

 
 

2.2. ATPC FORMAÇÃO “PROTEÇÃO DE DADOS” e “REUNIÕES REMOTAS”  
 

Esta semana terminamos os ATPCs por grupo de unidades escolares sobre o tema “Proteção de Dados” e 
Reuniões Remotas”, promovidos pelos parceiros ONG “Constituição nas Escolas, “P&B Compliance” e OAB 
Subseção Santana “OAB vai à Escola” . 
 
Importante que os conteúdos + ppts dos palestrantes sejam socializados em ATPC aos demais servidores. 
 

 
 

2.3. PAUTA FORMATIVA COMPLEMENTAR  
 

Prezados Gestores Regionais,  
 
Segue anexa informação sobre a disponibilização e necessidade de acompanhamento dos Percursos 
Formativos de ATPC - Temas Conviva SP, bem como material complementar do percurso formativo deste 
mês. 
 
Salientamos que já se encontra disponível, no AVA EFAP, a pauta Conviva SP de número 5 "Conversando 
com educadores sobre saúde mental", referente ao mês de agosto. 
 
Pedimos, por gentileza, que informem as Unidades Escolares quanto à disponibilização e que realizem o 
acompanhamento do desenvolvimento dos percursos. 
 
Agradecemos a parceria. 
À disposição. 
Atenciosamente, 
Gestão CONVIVA/SEDUC 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cwX3cbbCfQ&list=LL&index=7&t=0s
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2.4. FORMAÇÃO SEINÁRIO GEPEM “A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE ÉTICA E AS CONTRIBUIÇÕES DA 
ESCOLA”  

 
Participamos na 1ª onda, dias 04 /06 / 11 e 13/08, das 08h30 às 12h30 via streaming EFAPE (Vice-
diretores e PMECs) e zoom (Gestores Regionais). 
 
Foi solicitado aos participantes convocados ou convidados, que assinassem lista de presença, que está 
aberta até amanhã, 18/08 às 10h. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOtjOo3gbNMkooUJV64-
XrbYff9OYhq65gZjjSxVVXpe7Ug/viewform 
 
Ainda receberemos orientações de como devemos socializar esta formação nas unidades escolares. 
Oportunamente informaremos. 
 

 
 
 

3. EM ANDAMENTO 
 

3.1. VIDEOMONITORAMENTO  
Na DER Norte 2 o NIT é o responsável (2209.7355/56 – dent2nit@educacao.sp.gov.br) 
 
Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Gestores Regionais CONVIVA SP e Diretores 
do NIT, 
  

Dando continuidade às ações relacionadas às medidas de segurança da SEDUC, encaminhamos 
anexo relatório (planilha) detalhado contendo dados da quantidade de unidades escolares com 
equipamentos de videomonitoramento espelhados e com visualização no CICC – Centro Integrado de 
Comando e Controle da SSP. 

Cabe informar que constam na planilha apenas as escolas que estão com visualização ativa na 
data em que o relatório foi emitido. Pode ocorrer de determinada unidade já ter sido espelhada, em algum 
momento e, por algum motivo, a visualização não esteja disponível, neste caso, cabe ao responsável por 
essa ação da DE verificar, junto ao nosso departamento técnico, o que precisa ser feito para que a escola 
volte a ser visualizada. 

Para esse controle, do que está ou não sendo visualizado/on line, rodamos um programa, 
diariamente, a fim de detectar isso e uma planilha desse acompanhamento diário é postado no grupo do 
VM após às 10h para providências da DE.   
 

 

 
  

3.2. PLANO DE MELHORIA DA CONVIVÊNCIA 
 
COMUNICADO nº 012/2020  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOtjOo3gbNMkooUJV64-XrbYff9OYhq65gZjjSxVVXpe7Ug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOtjOo3gbNMkooUJV64-XrbYff9OYhq65gZjjSxVVXpe7Ug/viewform
mailto:dent2nit@educacao.sp.gov.br
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ASSUNTO:    -  Plano de Melhoria da Convivência,  
                    - Plano de Melhoria da Convivência Digital e Combate ao Cyberbullying;  
 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 formações para esta ação.   

 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.  
 

 
 

3.3. CLIMA RELACIONAL 
 
Os relatórios do clima relacional devem ser socializados e nortearem o Plano de Melhoria da Convivência. 
 
Prezados Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, PCNPs , 
  
Encaminhamos anexo comunicado acerca da disponibilização do “Relatório em PDF” dos resultados da 
pesquisa do clima relacional escolar na SED. 
Pedimos, por gentileza, que repassem a todas as Unidades Escolares. 
 

 

 
 

 


