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Senhores Diretores, 
 
 
Solicito especial atenção e pronto atendimento à solicitação do CONVIVA/SEDUC, conforme 
orientações abaixo, referente à formação  MAPFRE/UNIFESP de 26 e 27/05/2021, transmitidas pelo 
CMSP e Youtube. 
 
O formulário deve ser preenchido até quinta-feira, 05/08/2021 às 17h00. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K8t
1g/viewform 
 
 
Contando com a usual compreensão e prestatividade, 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Profª Rosana Guerriero Andrade 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
 

 
 
CONVIVASP 
Sex, 30/07/2021 16:09 
Gestores Regionais CONVIVA SP 
 
Encaminhamos o Formulário Avaliativo - O impacto das novas tecnologias e relações virtuais, para 
preenchimento e envio até dia 05/08 (quinta-feira). 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K
8t1g/viewform 
 
Nos dias 26 e 27 de Maio de 2021, os Gestores Conviva e unidades escolares participaram desta formação 
realizada a partir da parceria do Programa de Convivência e Proteção Escolar - CONVIVA SP com a 
Fundácion Mapfre/UNIFESP em transmissão via CMSP e Youtube, como parte das ações do projeto Viver 
com Saúde. 
 
As atividades propostas durante a formação referem-se ao desenvolvimento de ações para que estudantes 
e professores possam ampliar o olhar sobre a relação das novas tecnologias com a saúde mental e 
emocional. 
 
Para retomar a formação, acesse os links: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K8t1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K8t1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K8t1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_Spj_ouvk9EKmeuWkUlN0WSxWiGU2hsEb8QbdMQQ4K8t1g/viewform
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https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14242&id=0 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14244&id=0 
 
Avaliar processos formativos contribui para o avanço de novas aprendizagens e abordagem de outras 
perspectivas de ensino para continuidade posterior. Portanto, pedimos especial atenção ao prazo final 
(05/08/2021), considerando o papel das Diretorias de Ensino e Unidades Escolares em planejar e 
desenvolver estratégias de engajamento, participação e acompanhamento junto ao público-alvo. 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Central 
CONVIVA SP 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14242&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14244&id=0

