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Diretoria de Ensino Região Suzano2

Introdução:

Com o propósito de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor, seguro e na
busca de melhoria de aprendizagem, a equipe Conviva DER – Suzano criou o Boletim Regional para divulgação das boas
práticas das Escolas Estaduais dos Municípios de Ferraz de Vasconcelos e Suzano.

Objetivos:
•Divulgar por meio de vídeos as ações e estratégicas que Escolas Estaduais veem desenvolvendo e que contribuem para
um clima escolar positivo, buscando a melhoria de indicadores e a permanência de aproveitamento escolar;
•Promover e articular a participação ativa da família na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual,
•Articular e fortalecer com a rede de proteção social e o entorno da comunidade escolar, com aproximação entre os
serviços de assistência social e saúde mental.

Justificativa:
É natural que conflitos surjam dentro das unidades escolares, podendo prejudicar o processo ensino-aprendizagem e a

formação do indivíduo dentro de uma sociedade. É de suma importância trabalhar ações de prevenção e de resoluções
de conflitos em ambiente tenha diálogo, reflexão, mas que também seja acolhedor para estimular a convivência
harmoniosa e colaborar também com a formação ética do estudante.
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Para 

ver e 

rever...

▪ https://www.youtube.com/watch?v=qlJwXbXr8ko
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Diretoria de Ensino Região Suzano

Link de acesso:

https://drive.google.com/file/d/1PHJ8CeSMeF1GhqKWc_QZo

WNvH3W-zem0/view?usp=sharing

Nome do Projeto: Orientação Técnica -

Autoconhecimento e Educação em valores
Ação: Realização de Orientação Técnica 
sobre a temática - Autoconhecimento e 

Educação em valores.
Objetivo: Refletir sobre a importância da 

educação em valores no ambiente escolar e do 
autoconhecimento;
Entender as diferenças entre valores amorais, 

imorais e morais,
Refletir sobre a responsabilidade pelo 

desenvolvimento da educação em valores para 
os estudantes.
Público e quantidade: Todos os vice-

diretores e Professores Mediadores Escolares 
e Comunitários das unidades escolares 

jurisdicionadas a Diretoria de Ensino Região 
Suzano
Educador e profissionais responsável pela 

realização:
Supervisora de Ensino: Margareth Fontana

Gestor Regional: Marinete Oliveira
Gestor Regional: Antônio Marcos de Souza
Psicóloga: Ivany de Oliveira Souza Barbosa

Psicólogo: Luciano Sanfilippo de Macedo

Diretoria de Ensino Região Suzano
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Diretoria de Ensino Suzano

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=lgJYOx3ORNQ&feature=youtu.be

Nome do projeto: Direito Autoral na 

Produção de Conteúdo.
Ação: ATPC Geral
Objetivo: Orientar sobre a importância do 

Direito Autoral na Produção de Conteúdos 

nas escolas,

Apresentar o que são direitos autorais e qual 

legislação os regulamenta.

Público alvo: Todos os vice diretores, 

Professores Mediadores Escolares e 
Comunitários e Professores da Educação 

Básica
Período de realização: Outubro de 2020
Educadores e profissionais responsáveis:

Supervisora de Ensino: Margareth Fontana

Gestor Regional: Marinete Oliveira

Gestor Regional: Antônio Marcos de Souza

PCNP - Gelson Santos Rocha

PCNP- Leila Schimith

PCNP- Luciana Tamamoto

Especialistas: Paulo dos S. Cardoso Neto

Especialistas: Otávio Marcelo Rodrigues

Diretoria de Ensino Região Suzano

7

https://www.youtube.com/watch?v=lgJYOx3ORNQ&feature=youtu.be


Diretoria Ensino Região Suzano

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=uXSpsZCeD4A&feature=emb_logo

Nome do Projeto: 20 de outubro dia mundial 

de combate ao bullying

Ação: Divulgação da plataforma #somos 

conta o bullying

• http://somoscontraobullying.mystrikin

gly.com/

Objetivo: Estimular o constante trabalho de

ações antybullying que deve ser

desenvolvido por toda comunidade escolar ;

Reembrar a Lei Antibullyng, Lei

13185/15 que institui no país o Programa de

Combate à intimidação sistemática (Bullying)

em todo o território nacional

Público e quantidade:

Gestores; professores; estudantes e

comunidade.

Educador responsável pela realização:

Supervisora de Ensino: Margareth Fontana

Gestor Regional: Marinete Oliveira

Gestor Regional: Antônio Marcos de Souza

Diretoria de Ensino Região Suzano
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Diretoria de Ensino Região Suzano

Link de acesso:

https://sites.google.com/prof.educacao.sp.gov.br/npesuzano/conviva?authuser=0

Nome do Projeto: Ações do CONVIVA no 

Site da DER- Suzano

Ação: Divulgação das ações referentes a 

Conscientização para a importância do auto 

exame.

Objetivo: Envolver a comunidade escolar 

nas ações de Conscientização para a 

importância do auto exame;

Divulgar ações de protagonismo juvenil e do 

uso das tecnologias em atividades de 

conscientização para a saúde.

Público e quantidade: Gestores; 

professores; estudantes e comunidade.

Educador responsável pela realização:

Supervisora de Ensino: Margareth Fontana

Gestor Regional: Marinete Oliveira

Gestor Regional: Antônio Marcos de Souza

PCNP responsável pelo NPE: Patricia

Ferreira

Vice diretores, Professores Mediadores 

Escolares e Comunitários e Professores da 

Educação Básica.

Diretoria de Ensino Região Suzano
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Diretoria de Ensino Região Suzano

Link de acesso: https://sites.google.com/prof.educacao.sp.gov.br/npesuzano

Nome do Projeto: Concurso de Desenho -

Agenda 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Ação: Divulgação do Concurso de Desenho -

Agenda 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Objetivo: Estimular a participação das 

unidades escolares com a temática do 

objetivo de desenvolvimento sustentável de 

número 16 -Paz, Justiça e Instituições 

Eficazes.

Público e quantidade: Todas as escolas do 

Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino 

Médio, de ensino regular ou integral, 

Educação de Jovens e Adultos – EJA e 

CEEJA e classes hospitalares.

Educador responsável pela realização:

Supervisora de Ensino: Margareth Fontana

Gestor Regional: Marinete Oliveira

Gestor Regional: Antônio Marcos de Souza

PCNP responsável pelo 

NPE: Patricia Ferreira

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E.Antônio B. M.da Fonseca, Prof

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=bAW42YJvfaY&feature=youtu.be

Nome do projeto: Sobre alunos, 

pandemia, desistências e saúde mental.

Escola: E.E.Professor Antônio Brasílio 

Menezes da Fonseca.

Ação: Vídeo, corpo, sobre as 

desistências dos alunos relacionadas a 

questão da pandemia e a saúde mental 

dos professores e funcionários das 

escolas públicas de todo país.

Objetivo: Estimular os alunos na busca 

pelo conhecimento e incentivá-los a 

continuarem os estudos, a não desistirem 

e uma forma de injetar ânimo nos 

professores e funcionários em geral da 

escolas públicas do país.

Qual o público alvo e quantidade: 

Todos os alunos, professores e 

funcionários das escolas públicas do 

país.

Período de realização: Para a vida toda.

Educadores responsáveis pela 

realização: Professor Ademiro Alves de 

Sousa (Professor-escritor Sacolinha)

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Batista Renzi

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=fTDrplOgQVE

Nome do Projeto: Eu sou tu és nós somos 

poetas.
Escola: E. E. Batista Renzi 
Ação: Enfatizar a Literatura por meio do lado 

artístico, sensibilizando e conhecendo os 
autores tão esquecidos nos dias atuais. 

Objetivo: Reconhecer a importância da 
literatura juntamente com a linguagem virtual 
utilizada nas aulas (remotas),com foco na 

competência leitora e escritora. 
Público e quantidade: 2 ° e 3° EJA Período 

de realização: 10 DE JUNHO á 29 de Junho 
de 2020
Educador responsável pela realização: 

Prof° Carlos Alexandre Euzébio dos Santos e 
Prof°Angela(Sala de Leitura) 

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Carlos Molteni Prof

Link de acesso:https://www.youtube.com/watch?v=H1LehPRTSqA

Nome do Projeto: Semana Literária Machado

de Assis
Escola: E.E. Professor Carlos Molteni - PEI
Ação: Produção Audiovisual e Exposição

Virtual da vida e obras do escritor Machado de
Assis, realizadas pelos alunos do Ensino

fundamental e do Ensino Médio.
Objetivo: Proporcionar momentos culturais e
de sensibilização aos alunos, seus familiares

e membros da página Hora da Leitura no
Facebook da escola, contribuindo para a

melhoria da saúde emocional, tão relevante
neste momento remoto, assim como,
fortalecendo o aprendizado e o engajamento

dos alunos.
Público e quantidade: 369 alunos e 250

membros que seguem a página Hora da
Leitura no Facebook.
Período de realização: 28 de setembro a 02

de outubro de 2020
Educadores responsáveis pela realização:

ProfessoraFábia Patrícia Rodrigues Teixeira.

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Carlos Molteni Prof

Link de acesso:https://www.youtube.com/watch?v=pNoP6GK-0gc

Nome do Projeto: Semana Literária Machado

de Assis
Escola: E.E. Professor Carlos Molteni - PEI
Ação: Produção Audiovisual e Exposição

Virtual da vida e obras do escritor Machado de
Assis, realizadas pelos alunos do Ensino

fundamental e do Ensino Médio.
Objetivo: Proporcionar momentos culturais e
de sensibilização aos alunos, seus familiares

e membros da página Hora da Leitura no
Facebook da escola, contribuindo para a

melhoria da saúde emocional, tão relevante
neste momento remoto, assim como,
fortalecendo o aprendizado e o engajamento

dos alunos.
Público e quantidade: 369 alunos e 250

membros que seguem a página Hora da
Leitura no Facebook.
Período de realização: 28 de setembro a 02

de outubro de 2020
Educadores responsáveis pela realização:

ProfessoraFábia Patrícia Rodrigues Teixeira.

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Eliane Ap. D. da Silva, Profª

Link de acesso: https://youtu.be/LQLuMi6poLM

Nome do Projeto: Engajamento/atividades

dos alunos on-line durante o ano de 2020, e o
professor como protagonista do
REAPRENDER a ensinar em tempos de

pandemia.
Escola: Profa. Eliane Aparecida Dantas da

Silva
Ação: Produção de atividades e trabalhos de
todas as áreas do conhecimento, bem como a

busca ativa dos educandos para realização
das atividades.

Objetivo: Promover e estimular aos
estudantes a realização das
diversas atividades propostas e interação nas

mesmas. E através da busca ativa, aumentar
a participação efetiva de nossos educandos.

Público e quantidade: Alunos dos Ensinos
Fundamental II e Médio.
Período de realização : Desde o início das

aulas remotas até o presente momento, se
estendendono decorrer do ano.

Educadores responsáveis pela realização:
Equipe escolar (todos os educadores e
funcionários)

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Geraldo J de R. e Silva, Prof

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=z1yyEfVXWUc&feature=emb_logo

Nome do Projeto : Netiquetas e 

cyberbllying

Escola : EE Professor Geraldo Justiniano 

de Rezende e Silva

Ação : Roda de conversa virtual sobre o 

tema, através de reunião utilizando a 

ferramenta google meet

Objetivo: Informar e conversar sobre as 

boas práticas de convivência virtual; 

Debater sobre as ações , práticas e 

consequências de cyberbullying, 

enfatizando medidas preventivas e 

protetivas relacionadas ao tema;

Público alvo: 180 estudantes do 6º ano 

ao Ensino Médio, professores, pais e 

equipe gestora

Período de realização: mês de julho

Educadores responsáveis pela 

realização: Professores Autemar José da 

Silva e Elinete de Cássia Cândido (Sala 

de leitura)

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Jacques Yves Costeau, Com

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=gHfiokaae2M&feature=youtu.be

Nome do projeto: "Cada um importa "

Escola :E.E.Jacques Yves Costeau

Ação: Produção e divulgação de vídeo

para sensibilizar a comunidade sobre

a importância de cada um de nós nesse

momento de pandemia.

Objetivo: Trazer às pessoas uma

reflexão sobre o quanto cada um de nós

é importante nesse momento de

isolamento social. Precisamos estar

juntos, mesmo que longe e muitas vezes

é preciso recuar para avançar.

Público e quantidade: comunidade

escolar (entre professores, alunos e

funcionários), cerca de 2000 pessoas.

Na página oficial de nosso Facebook,

nossa ação tem um alcance maior

devido o número de amigos.

Período de realização: De Setembro a 

Outubro de 2020

Educador(es) responsável(is) pela 

realização: Professora Mediadora Marly 

Fogo

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Jardim São Paulo II

Link de acesso:

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

Nome do projeto: Setembro Amarelo

Escola:E.E. Jardim São Paulo II

Ação: Vídeo proporcionado aos nossos 

educandos à prática de atitudes, que 

demonstram amor ao próximo e 

transforme comportamentos, 

fortalecendo as relações de respeito e a 

busca significado da vida.

Objetivo: Conscientização e prevenção 

ao suicídio, valorização à vida.

Público alvo / quantidade: Alunos do 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Familiares / 400 alunos

Período da realização: de 22 de 

setembro à 30 de setembro/2020

Educadores responsáveis: Geralda 

Irani de Oliveira Santos

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Maria Elisa de A. Cintra

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=FUP7kqbVgRo

Nome do projeto: sempre unidos

Escola: E.E. Maria Elisa de A. Cintra

Ação: vídeos enviados pelo youtube 

criado pelos alunos e profissionais 

parceiros com apoio docente 

viabilizando diversos assuntos e 

campanhas.

Objetivo: sensibilizar e informar os 

estudantes, professores e familiares, no 

compromisso em construir valores, 

senso de humanidade e apoio.

Público alvo: Anos finais e Ensino 

Médio

Período de realização: segundo 

semestre

Educadores responsáveis: Lucimara 

C. Santana (mediadora) e Débora 

Cristina Sales (matemática).

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Maria Elisa de A. Cintra

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=7RCLKJ8sbjg&feature=youtu.be

Nome do projeto: Sempre unidos 

(Contra o cyberbullying)

Escola: E.E. Maria Elisa de A. Cintra

Ação: vídeos enviados pelo youtube 

criado pelos alunos e profissionais 

parceiros com apoio docente 

viabilizando diversos assuntos e 

campanhas.

Objetivo: sensibilizar e informar os 

estudantes, professores e familiares, no 

compromisso em construir valores, 

senso de humanidade e apoio.

Público alvo: Anos finais e Ensino 

Médio

Período de realização: segundo 

semestre

Educadores responsáveis: Lucimara 

C. Santana (mediadora) e Débora 

Cristina Sales (matemática)

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Paulo Américo Paganucci

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=JrzpFjsz-_Y&feature=youtu.be

Nome do projeto: Empatia: Eu,Você, 

somos nós

Escola:E.E Professor Paulo Américo 

Paganucci 

Ação: Avaliar através dos estudos 

remotos, aulas on-line, comportamento 

e atitudes do outro

Objetivo: Promover a consciência de 

se colocar no lugar do outro, procurar 

compreender as atitudes e 

comportamento.

Público alvo: Todos os alunos, 

professores e funcionários da Unidade 

Escolar.

Período de realização: Outubro de 

20200

Educadores responsáveis: Professora 

Maria Aparecida da Pedra (PMEC)

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Raul Brasil

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=aJsT6_oTpfY

Nome do projeto: Setembro Amarelo

Ação: Realização da mediação de conflitos e 
equipe de professores na conscientização dos 
alunos sobre setembro amarelo na escola.

Objetivo: trabalhos sobre a conscientização 

com pequenos textos para reflexão.

A violência tem sido uma característica 
comum presente nas relações interpessoais 

das pessoas que fazem parte das diferentes 
sociedades deste mundo globalizado.
Público alvo:

Alunos da escola Raul Brasil ensino 
fundamental e médio.

Período: mês de setembro
Educ. responsável: Prof. Mediador: Agnaldo 
dos Reis Xavier, Jacqueline Alves Mota e 

Debora Regina Oliveira Romão

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Raul Brasil

Link de acesso:

https://www.youtube.com/watch?v=abRQD4DFKIs&feature=youtu.be

Nome do projeto:Metas e Mudanças.

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais

inteligente, mas o que melhor se adapta às

mudanças”- Charles Darwin

Ação: Trabalhar o psicológico dos alunos no

momento de distanciamento social a não

desistirem de seus objetivos, por mais que surjam,

em seus planejamentos, momento difíceis,

aprender a conviver com o novo, sem lamentações

e procurando novas estratégias de sobrevivência.

Objetivo: Mobilizar alunos e professores à uma

reflexão sobre o vídeo - Quem mexeu no meu

queijo, e responder às questões propostas.

Público Alvo: Alunos da escola Raul Brasil/

participantes 370 alunos e equipe docente.

Período:4 de agosto a 1° setembro de 2020

Observação: o projeto foi interdisciplinar e foi

colocado nas pastas de atividades de todas as

disciplinas, alguns educandos responderam

diversas vezes por isso a discrepância entre a

quantidade de respostas e número de alunos

participantes.

Educadores responsáveis: Prof. Mediador

Agnaldo dos Reis Xavier /Professoras: Jacqueline

Alves Mota, Debora Ribeiro Professor e Carlos

Marcelo .Psicóloga: Ivany de Oliveira Souza

Barbosa.

Diretoria de Ensino Região Suzano
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Link de acesso: https://youtu.be/ZZeyA7Ii3RY

Nome do projeto: AMOR PRA RECOMEÇAR

Escola: E. E. Zélia Gattai Amado

Ação: A partir da música “amor pra recomeçar” (Roberto Frejat),

separar trechos para que todos os professores mesmo nesse

período de quarentena fizessem um trabalho em equipe para

passar uma mensagem positiva e esperançosa para os alunos,

responsáveis e funcionários. O principal desafio foi ensaiar e

organizar tudo com as ferramentas disponíveis e como lhe dar com

todas as “estranhezas “desse momento incerto e de nossa prática

pedagógica.

Objetivo: Desenvolver uma ação coletiva a partir da música “amor

pra recomeçar” (Roberto Frejat) sobre as competências

socioemocionais: determinação, persistência, foco, empatia,

tolerância à frustração e autoconfiança. São habilidades de

relacionamentos e resolução de problemas, pois percebemos que

mesmo diante de tantas notícias ruins e tristes, ainda temos a

quem amar, e quando o foco é só o ruim e a perda, não observo o

amor que está ao meu redor.

Público alvo: Equipe escolar, alunos, responsáveis.

Período de realização: junho a dezembro 2020

Responsável pelo projeto: Maria Gorete Bomfim Murad, Laura

Maria Zenker Kradichi.

Produção e edição: Luciana Gonçalves da Silva

Participação e colaboração dos professores: Alessandra

Marques, Ana Paula Viana, André Luiz Ribeiro, Andreya Rodrigues,

Eduardo Grego, Elaine Santos, Elaine Reis, Emanuelle Ramos,

Elenir Melo, Flávio Oliveira, Gibéia Cristina, Gisélia Adriana da

Silva, Maria Gorete Bomfim Murad, Jarbas Gonçalves, Joanízia

Souza, Laura Kradichi, Lorival de Jesus Alves, Luciana Gonçalves,

Lucineide Miranda Melo, Marcos Antônio da Silva, Maria Baltes,

Raíssa Stefani, Sandra Souza, Taiz Soares, Thais Guedes

(intérprete), Vera Reis, Walkiria da Silva Lima e Wilson Brito.

Participação especial das crianças: Arthur, Ana Luiza e André

Diretoria de Ensino Região Suzano
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E.E. Zelia Gattai Amado

https://youtu.be/ZZeyA7Ii3RY


Participem!

Envie as ações relacionadas ao CONVIVA 

desenvolvidas pela 

comunidade escolar para: 

convivadersuzano@gmail.com

Consulte regulamento do boletim CONVIVA 

DER – Suzano disponível em :

https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive

Diretoria de Ensino Região Suzano

Gestores Regionais CONVIVA
DER - Suzano

Dirigente Regional de Ensino –
Mara Silvia Bioto

Supervisora - Margareth Fontana
PCNP- Marinete Oliveira
PCNP- Antônio Marcos Souza

Agradecemos e parabenizamos
a todas as unidades escolares
pela socialização das práticas rela
cionadas ao CONVIVA.
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