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Assunto: Psicólogos na Educação

Prezados Diretores de Escola e Professores Orientadores da Convivência (POCs).

Dando continuidade às orientações quanto a implantação do Programa Psicólogos da Educação,
o CONVIVA SP e a CGRH informam que:

a) o presente documento seja amplamente divulgado aos interessados, considerando o
alinhamento das falas referentes a atuação do Programa de Convivência e Proteção Escolar no
âmbito junto aos Psicólogos da Educação;
b) conforme já orientado, a equipe gestora, em consonância com o Supervisor de Ensino da
unidade escolar deverá desenvolver o "Plano de Atendimento" para atuação do psicólogo
escolhido, a partir do agendamento realizado na SED.
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Cabe ressaltar que:

1 – Entende-se por “plano”, uma lista de temas que impactam na convivência, clima e aprendizagem
nos ambientes escolares de maneira coletiva, sendo estes, facilmente identificáveis pela gestão
escolar e supervisão de ensino;
2 – A pertinência dos temas propostos para o atendimento, deve estar alinhada à perspectiva de
atuação remota institucional escolar do psicólogo, com vistas a uma abordagem dinâmica e
pontual;
3 – A data de início dos atendimentos está programada para 19 de fevereiro de 2021, a partir da
homologação ou aceite. A referida data trata-se de base para acompanhamento e monitoramento
do Psicólogo da Educação, cabendo às unidades escolares acionarem o sistema conforme a
necessidade.

Seguem anexos os insumos disponibilizados para mais esclarecimentos:

1 – Gravação das lives - Psicólogos da Educação, exibida em 17 e 19 de fevereiro de 2021 –
CMSP:
• https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9005&id=0;
• https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9020&id=0.

2 – Apresentação em ppt apresentada na live Psicólogos da Educação, exibida em 17 de
fevereiro no Canal Gestão – CMSP
• Formação Trio Gestor_17.02.2021.
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3 – Tutoriais de acesso ao sistema e agendamento:
• Tutorial perfil Solicitante;
• Tutorial perfil Supervisor.

Atenciosamente,

Responsável:

Sucelaine Staianov
PCNP Sociologia e Filosofia
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
Responsável pelo NPE
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