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BOLETIM CONVIVA SP 

N. 04/2020 

Data: 15/10/2020 

 

 

Legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

1. ALINHAMENTOS                                 

                                                      

I – PÁGINA CONVIVA SP  

 

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

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

 

 

II – VÍDEO “DOCUMENTO ORIENTADOR DE ACOLHIMENTO EMOCIONAL” 

 

           Tão importante quanto manter o pedagógico da escola é cuidar da saúde mental 

e do equilíbrio emocional de todos. 

           Diante dessa realidade, disponibilizamos um vídeo com orientações para 

utilização do Documento Orientador - Acolhimento Emocional, no site do Conviva SP, 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/
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apresentando o documento e sugerindo opções de uso pelas Diretorias de Ensino e 

Unidades Escolares. 

           A elaboração do vídeo contou com a participação de Omar Calazans Nogueira 

Pereira e Mariana Costa Chazanas - Psicólogos da equipe Conviva SP e do Prof. Dalmo 

Duque da Diretoria de Ensino Região São Vicente. 

           Acesse o link do vídeo. 

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

 

 

III - ACOMPANHAMENTO DO CHAT DO CMSP  

 

As ações de acompanhamento das mensagens de estudantes e professores nos 

chats do CMSP continuam objetivando a identificação de situações de: conteúdo 

pornográfico, vulnerabilidade, cyberbullying, cyber agressão e discurso de ódio. 

Ressaltamos que é de suma importância o retorno das ocorrências relacionadas 

ao CMSP, dentro do prazo de 03 dias a partir de seu recebimento, para que sejam 

realizados os devidos acompanhamentos e ações. 

Agradecemos e contamos com a cooperação de todos. 

 

 

IV – FORMAÇÃO CONVIVA SP  

 

No mês de outubro, o CONVIVA disponibilizou no AVA EFAPE, uma pauta sobre 

“A Educação em Valores” para ser desenvolvida em ATPC. A pauta traz um texto para 

estudo, atividades reflexivas sobre a importância do trabalho sistemático com os valores 

morais na escola e um vídeo aula com a Prof. Telma Vinha. 

Os gestores regionais receberam uma pauta sobre “A Educação em Valores” e 

outra sobre “Comunicação Construtiva”, para serem desenvolvidas com os vice-diretores 

e Professores Mediadores, a fim de apoiar os educadores no trabalho com os valores 

morais e, posteriormente, criar ações para o Plano de Convivência da escola. 

Acesse o link para ver os destaques da avaliação do seminário. 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:48b8818f-5f8e-

4df8-a115-b2db206d47d8 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:48b8818f-5f8e-4df8-a115-b2db206d47d8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:48b8818f-5f8e-4df8-a115-b2db206d47d8


 
3 

V – PROJETO ACOLHIMENTO CONVIVA + SP 

 

- Palestras 

As palestras mais recentes realizadas do Projeto Acolhimento CONVIVA + SP já 

estão disponibilizadas no site https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/videos/
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2. COMUNICADOS CENTRAIS 

 

COMUNICADO N 13/2020   

 

Assunto: Designação de Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico de Convivência 

Data: 09/10/2020 

Interessado: Diretorias de Ensino e Unidades Escolares.  

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/wp-

content/uploads/sites/7/downloads/Comunicado%2013.2020%20-%20Conviva-CGRH-

Gabinete.pdf 

 

 

 

                                                                                                                                                          

        

3. AGENDA INTEGRADA 

 

PALESTRA “FELICIDADE E TRABALHO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA 

PSICOLOGIA POSITIVA”  

 

Convidada: Professora Dra. Camélia Murgo 

Data: 19/10/2020 

Horário: 13h às 14h 

Local: Centro de Mídias da Educação de São 

Paulo – Canal de Formação de Professores 

 

 

 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/wp-content/uploads/sites/7/downloads/Comunicado%2013.2020%20-%20Conviva-CGRH-Gabinete.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/wp-content/uploads/sites/7/downloads/Comunicado%2013.2020%20-%20Conviva-CGRH-Gabinete.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/wp-content/uploads/sites/7/downloads/Comunicado%2013.2020%20-%20Conviva-CGRH-Gabinete.pdf
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FORMAÇÃO: “INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS DE EDUCADORES”  

 

Participação:  

Helena Faro – Instituto Ayrton Senna  

Sandra Fodra – Conviva SP 

 

Data: 20/10/2020 

Horário: 8:30h às 12:30h 

Local: Centro de Mídias da Educação 

de São Paulo – Canal Gestão 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO APIAÍ 

 

Live: “SPA: Síndrome do Pensamento 

Acelerado e suas implicações no cenário atual” 

Participação: Prof. Claudio Lima – Terapeuta 

Naturalista 

Data: 23/10/2020 

Horário: 15h 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1Nj

Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-

ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-

c80a96d45347%22%7d  

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-c80a96d45347%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-c80a96d45347%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-c80a96d45347%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-c80a96d45347%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE2OWE1NWQtM2Q3NC00ZmE2LThhNjMtZWM0YTUzZDI1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%222277007b-d00a-49fd-9005-c80a96d45347%22%7d
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                       4. DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS  

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO AVARÉ  

Projeto: CONVIVA 

Escola: EE Professor Celso 

Ferreira da Silva  

Palestra: Psicólogo Vinícius Blásio- 

Tema: Educação Consciente – 

Ação Conviva: Saúde Mental. 

Objetivo: proporcionar reflexão 

para a identificação das situações 

de ansiedade e depressão no 

ambiente de trabalho.  

Ação: Atenção em Saúde Mental, por meio de vídeos, podcasts e textos. O palestrante 

fez referência à necessidade dos bens materiais, mas ressaltou a importância da 

inteligência emocional para lidar com perdas e frustrações. 

Data: 10/07/2020 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO ITAPETININGA 

 

Projeto: Diário da Pandemia  

Escola: Alceu Gomes da Silva  

Objetivo: Oportunizar um 

momento de voz e escuta aos 

estudantes no período de 

isolamento social. 

Ação: O projeto Diário de uma 

pandemia, nasceu da 

necessidade de dar voz aos 

sentimentos dos nossos alunos nestes dias de incertezas e trabalhar de forma 

significativa as habilidades leitoras e escritoras fragilizadas. 
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O projeto conta com a participação de parceiros de diferentes áreas enriquecendo 

nossos encontros virtuais, que acontecem toda sexta-feira das 13h às 14h via Google 

Meet, os temas abordados nos encontros foram:  

● “A importância da leitura e da escrita” pela escritora e advogada Adriana Rocha 

Leite (Sorocaba-SP), mediadora de conflitos e supervisora de mediação pelo 

Conselho Nacional de Justiça; 

● “O que é sublimação” com o professor César Felipe Rodrigues (Itapetininga, SP), 

mestre em Educação Sexual pela Unesp/Araraquara. 

● “A importância de se comunicar” com Diego Stefany “Bob “ (Itapetininga, SP), 

rapper, poeta e ativista social. 

● “Saúde mental e cuidados" com Monique Motta Cassiano (Bauru-SP). 

Participação da Psicóloga Ana Cristina Rodrigues; Henrique (Sorocaba-SP) 

estudante e escritor; Fabio Jurera (Itapetininga-SP) ator, escritor e diretor de 

criação; Vanusa Babaçu (Imperatriz-MA), pedagoga, educadora popular, Mestra 

em Desenvolvimento Sustentável. 

   Data: 03 de julho 2020 

 
 
 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO TAQUARITINGA 
 
Projeto: CONVIVA DER Taquaritinga 

Escola: EE Dr. Celso Barbieri – Dobrada  

Objetivo: Realizar um bate-papo virtual 

sobre temas atuais no cenário educacional e 

primordiais no contexto familiar e social do 

aluno. 

Ação: Live com o convidado Professor 

Adauto Carrino, com participação da 

Gerente de Organização Escolar Liliane Frantaroli Zuchi e da Professora Coordenadora 

Patrícia Bettoni, transmitida diretamente da página da Escola, com o intuito de 

proporcionar à Comunidade Escolar uma importante discussão sobre Bullying, 

Cyberbullying e intolerância as diferenças. 

Data: 19/08/2020 

Link: https://www.facebook.com/escolacelsobarbieri/videos/2131779920298849/ 

 

https://www.facebook.com/escolacelsobarbieri/videos/2131779920298849/
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 
 

Projeto: "Conexão Solidária" 

Escola: Comendador Luciano Guidotti 

Objetivo: Resgatar o convívio social, ainda 

que de modo virtual e manter vínculos no 

contexto de distanciamento. 

Ação: Reuniões periódicas, realizadas pelo 

Facebook, onde convidamos os alunos a 

participarem de atividades lúdicas. Neste 

encontro jogamos "STOP", uma das 

brincadeiras preferidas de nossos alunos.  

Data: Todas as terças-feiras 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SANTOS 
 
Projeto: Conviva Bem Barnabé 

Escola: EE Barnabé – Santos 

Objetivo: Criar vídeos, com temáticas 

ligadas a convivência, a saúde física e 

mental, que são compartilhados entre 

seus pares.  

Ação: Os estudantes que participam do 

grêmio estudantil passaram a dar 

formações e informações aos seus 

colegas, sobre temas que podem auxiliar 

outros estudantes nesse período de 

isolamento social, visando promover a 

proteção, a saúde mental e a empatia. A 

intenção foi sensibilizar os jovens para 

uma mudança de atitude e proporcionar 

momentos de reflexão crítica a respeito dos temas abordados na Conexão Solidária do 

Conviva SP.  Os vídeos gravados e materiais a respeito dos temas propostos foram 

divulgados nos grupos de WhatsApp dos docentes e das turmas da Escola Estadual 

Barnabé e redes sociais. 
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Alunos nos vídeos: Miguel Silva das Neves 2ºC - Diretor Financeiro e Kaylane da Silva - 

2ºB - Vice-diretora. 

Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=914131639115118&extid=4u8yLuDwA83AojDL 

https://www.facebook.com/watch/?v=227108278737756&extid=nzRC9nNw3CN8bI9h 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO ADAMANTINA 

Projeto: Todas contra o Cyberbullying 

Escola: Helen Keller – PEI 

Objetivo: Conscientizar os estudantes 

com orientações sobre a importância do 

respeito nas redes sociais e as 

consequencias causadas pelo 

cyberbullying no emocional das pessoas 

Ação: Vídeo informativo 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3QwNZtBt7M0&feature=youtu.be 

 
 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SOROCABA 
 

Projeto: Segurança, privacidade na Internet e 

Cyberbullying 

Escola: E.E. P.E.I. Porfessor Jorge Madureira 

Objetivo: Alertar e conscientizar as crianças e 

jovens sobre os perigos e armadilhas da Internet; 

discutir sobre o Cyberbullying de uma forma que 

essas crianças e jovens sejam protagonistas 

nesse combate; fortalecer o CONVIVA-SP, 

criado pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo com a proposta de que toda escola 

seja um ambiente de aprendizagem solidário, 

colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da 

melhoria da aprendizagem. 

Ação: Sodagem sobre o tema utilizando a 

plataforma Google Forms, elaborando gráficos da sodagem/pesquisa; cartazes de 

https://www.facebook.com/watch/?v=914131639115118&extid=4u8yLuDwA83AojDL
https://www.facebook.com/watch/?v=227108278737756&extid=nzRC9nNw3CN8bI9h
https://www.youtube.com/watch?v=3QwNZtBt7M0&feature=youtu.be
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divulgação da palestra (Live), ministrada pelos professores de “Protagonismo Juvenil” e 

“Projeto de Vida”; envolvimento do Grêmio Estudantil da Unidade Escolar; palestra em 

formato de debate e interação com os estudantes participantes. 

Data: 17/07/2020 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO MOGI MIRIM 

Projeto: CONVIVA DER Mogi Mirim 

Objetivo: Conscientizar sobre a importância 

de saber lidar com as próprias emoções, e 

que resulta em um estado de bem-estar. 

Ação: Live com a participação da 

Psicanalista Clínica, Selma Guarnieri, cuja 

temática foi “Saúde Emocional em Tempos 

de Pandemia”, direcionada, em especial, 

para os parceiros do CONVIVA nas escolas, 

representando uma ação que contribuiu com a formação dos profissionais neste 

momento do ensino remoto que é o desenvolvimento das habilidades emocionais e 

sociais. 

Data: 11/08/2020  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jO47v7YoGK0 

 
 
 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SANTO ANDRÉ 
 
Projeto: “Ninguém abandona ninguém” 

Isolamento sim, abandono não!  

Escola: Prof. Beneraldo de Toledo Piza 

Objetivo: Contextualizar a situação do 

momento de pandemia e isolamento social.  

Ação: Contando com participação de todos 

funcionários da escola no projeto de 

acolhimento, para promover a interação dos 

funcionários que estão trabalhando na escola, 

com os que estão em teletrabalho e com os 

https://www.youtube.com/watch?v=jO47v7YoGK0
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alunos. A escola produziu “Totens” (suporte para recipiente de álcool gel), para preparar 

o ambiente escolar de maneira harmoniosa e segura para receber nossa comunidade 

escolar, além de tornar a escola novamente “viva”, restabelecendo assim a sua origem 

e funcionalidade, estimulando o processo criativo. 

O totem foi criado como mais um instrumento na prevenção ao combate a pandemia da 

corona vírus – COVID 19. Esse dispenser para álcool foi idealizado e criado pelos 

agentes de organização escolar (AOE), para implementar as ações da U.E. na 

preparação e organização para futura retomada das aulas presenciais.  

Data: ação mês de agosto 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO BRAGANÇA PAULISTA 

 

Projeto: Entendendo o vestibular e o ingresso na 

universidade. 

Objetivo: Reforçar aos alunos a importância da 

escola para sua aprendizagem, o desenvolvimento 

socioemocional, o exercício de sua cidadania e 

como mediadora para a realização da escolha de 

uma carreira e ingresso em uma universidade; 

refletir em quais são pontos e reflexões importantes 

para a escolha de uma profissão; apresentar os 

diversos métodos para o ingresso no ensino superior 

(vestibular/ENEM/SISU/Reserva de vagas); discutir 

com os estudantes como se preparar e estudar para 

o vestibular. 

Ação: A Equipe regional do CONVIVA SP – Bragança Paulista realizou a segunda 

palestra com convidados para conversar com os alunos da rede estadual, contando com 

a participação do orientador de estudos Alfredo Terra Neto e o professor Fernando Luís 

Leite Carreiro, para abordar com os adolescentes “Como escolher uma carreira, estudar 

e ingressar em uma universidade?”. Além de refletir sobre essas questões que afligem 

nossos estudantes, os educadores apresentaram as possibilidades de ingresso no 

ensino superior e deram dicas de como se organizar e estudar até o vestibular. A 

gravação da palestra está disponível no canal do Youtube do Núcleo Pedagógico da 
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Diretoria de Ensino – Região de Bragança Paulista e pode ser acessado por todos que 

se interessarem pelo tema. 

Data: 16/09/2020  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8mbqh__weLM 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA 

 

Projeto: Conexão Solidária – Impacto na pandemia 

Escola: EE Prof.ª Elza Miguel Francisco 

Objetivo: compreender as condições de trabalho na 

pandemia de Covid-19 e suas reflexões aos profissionais 

da educação. 

Ação: A proposta é cuidar de quem cuida, promover um 

espaço de escuta neste tempo, fornecer suporte 

emocional e orientações para enfrentar o impacto na 

pandemia. 

 

 

 

 

 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUZANO 
 

Projeto: Cyberbullying 

Escola: Professora Luiza Hidaka 

Objetivo: Desenvolver a conscientização 

para o enfrentamento do Cyberbullying 

através do protagonismo juvenil. 

Ação: Reunião com 80 alunos dos anos 

iniciais e 120 do Ensino Médio no Meet e 

socialização das produções realizadas. 

Data: 30/07/2020 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ilvSHfi_abk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8mbqh__weLM
https://www.youtube.com/watch?v=ilvSHfi_abk&feature=youtu.be
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LIMEIRA 
 

Projeto: Setembro Amarelo 

Escola: Profª Joaquina de Castro Azevedo, 

Município de Iracemápolis. 

Objetivo: Desenvolver habilidades 

socioemocionais nos estudantes no que diz 

respeito à Valorização da Vida.  

Ação: A equipe escolar construiu um vídeo para conscientizar os alunos sobre a 

importância do apoio socioemocional na prevenção ao suicídio.  

Data: ação recorrente desde 14/09 

Link:https://www.facebook.com/100004148104989/posts/1786773834804203/?extid=U

t72wtYB5LWyXHtN&d=n 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRASSUNUNGA 

Projeto: Percurso Formativo 

Escola: E.E. Senador César Lacerda de 

Vergueiro 

Objetivo: Apoiar, promover, estimular e 

potencializar ações de identificação e de  

adoção  de  estratégias  de  enfrentamento  

aos  desafios  resultantes  do  distanciamento  

social  e  familiar  abordando  as  dimensões  

emocional,  físico  e profissional da vida 

humana. 

Ação: Considerando o percurso formativo, foi 

trabalhado com os professores em ATPC a 

temática: Uso responsável da internet.  

Agregando a este contexto a ação formativa  

teve ainda a parceria com a Fundação 

Hermínio Ometto- FHO UNIARARAS, em que 

estagiárias do curso de psicologia, conduziram a reflexão: O papel das emoções  na 

aprendizagem. Neste processo uma das atividades foi a identificação de sentimentos; as 

mediadoras utilizaram  músicas que apresentavam expressões de  diferentes 

https://www.facebook.com/100004148104989/posts/1786773834804203/?extid=Ut72wtYB5LWyXHtN&d=n
https://www.facebook.com/100004148104989/posts/1786773834804203/?extid=Ut72wtYB5LWyXHtN&d=n
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sentimentos (alegria, tristeza, amor e raiva) para que o grupo as reconhecessem. 

Utilizaram-se de  fundamentação teórica e trouxeram os saberes de Vygotsky e Spinoza 

e finalizaram com a apresentação do monstro das cores, com as emoções bagunçadas. 

A proposta é que os professores desenvolvam junto aos seus alunos, também este 

trabalho, envolvendo as emoções com materiais adequados as idades e produzidos 

pelas estagiárias.  

Data: 02/09/2020 

Link:https://drive.google.com/file/d/1n66NEgME_nJeUhbiGn76Dq8QptrjI5av/view?usp=

sharing 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO ITAPECERICA DA SERRA 

Projeto: Setembro Amarelo/ "PREVENÇÃO 

DO SUICÍDIO"   

Escola: Julia de Castro Carneiro 

Objetivo:  conscientizar sobre a prevenção do 

suicídio, na escola e na região em que moram, 

buscando alertar a população a respeito da 

realidade da prática no Brasil e no mundo, 

através de diálogos e discussões que 

abordem o problema.  

Ação: Vídeo realizado pelos alunos, Luiz 

Fernando Silveira (3°D), Lucas Gabriel Silva 

(3°D), Luiz Henrique (2°B), Mayane P. Roberto 

(2°B).  

Data: 17/09/2020 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=uH2dKYWf9bg&feature=youtu.be  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1n66NEgME_nJeUhbiGn76Dq8QptrjI5av/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n66NEgME_nJeUhbiGn76Dq8QptrjI5av/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uH2dKYWf9bg&feature=youtu.be
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DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO APIAÍ 

Projeto: Conexão Solidária - Vivenciar 

uma experiência que desperte 

sentimentos 

Escola: Prof. João Pedro Do 

Nascimento 

Objetivo: Contribuir para o melhor 

desenvolvimento dos sentimentos 

através da formação Conexão Solidária e refletir sobre a sua importância em tempos de 

isolamento social; estimular e potencializar ações de identificação e de adoção de 

estratégias de enfrentamento aos desafios resultantes do distanciamento social e familiar 

abordando as dimensões emocional, físico e profissional da vida humana. 

Ação: Com base nas formações do CONVIVA e de uma rede solidária denominada 

CONEXÃO SOLIDÁRIA, as atividades orientadas nas formações pelos PCNPs Oziel e 

Edenil, visando o equilíbrio dos sentimentos e cuidados com a saúde mental, fez-se 

necessário um movimento por parte da equipe gestora e docente. Os resultados foram 

positivos e proporcionou momentos de troca de experiências e momentos de desabafo 

diante do cenário que estamos vivendo. O grupo está fortalecido e temos um confiança 

como se fosse a nossa segunda família. Os professores diante das atividades mostram 

uma desenvoltura e um cuidado pelo companheiro com palavras de incentivo e apoio. 

Professores: Calil Fogaça de Almeida Filho e Ari Alan de Souza. 

Link: https://www.facebook.com/groups/220715498054500/permalink/3108509952608359/ 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OURINHOS 

Projeto: Dia D do Combate ao Cyberbullying 

Escola: PEI EE Cel. José Inocêncio Moreira 

Objetivo: Fomentar a discussão em torno das redes sociais, sobre os danos morais e 

segurança digital, fundamentar formações de cidadãos com senso crítico e 

comportamento digital, exercitar a empatia, a tolerância, o respeito. A idealização do dia 

D de Combate ao Cyberbullying surgiu da necessidade de envolver os alunos e a 

comunidade escolar na ação de reflexão e debate sobre o Bullying. 

AÇÃO: Projeto elaborado nas aulas do INOVA - TECNOLOGIA com o envolvimento da 

comunidade escolar, culminando no dia “D de Combate ao Cyberbullying”, através do 

https://www.facebook.com/groups/220715498054500/permalink/3108509952608359/
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movimento de compartilhamento via WhatsApp, Facebook, Instagram Tik Tok por meio 

de imagens, mensagens e vídeos produzidos pelos alunos do EF e EM, equipe escolar 

e comunidade, alertando e expondo o contexto relacionado ao Cyberbullying.  Foram 

criadas e compartilhadas as seguintes Hashtags:   

   

Público: 184 alunos do ensino fundamental e médio e toda comunidade escolar. 

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011333445234&ref=bookmarks 

 

 

                                                                                                                                                          

 

5. ENVIO DE PUBLICAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS BOLETINS                            

                                                      

 Para ter uma boa prática e/ou a divulgação de um evento da Diretoria de Ensino, 

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

DE nos envie os dados, ao exemplo dos que aqui estão publicados. 

Agradecemos o apoio, colaboração e participação de todos! 

 

Equipe Conviva SP 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011333445234&ref=bookmarks

