
SME  
De um ano para outro... 



Parceiros: 

Desde 2013, esse grupo 
desenvolve e aperfeiçoa o 

Conviva de maneira 
colaborativa em prol da 

educação pública brasileira 

Iniciativa: 

Parceiros: 13 institutos e fundações 



Informar para garantir a equidade de acesso 
ao conhecimento. 
 
Formar os dirigentes e suas equipes técnicas. 
 
Fornecer ferramentas práticas que ajudam 
no dia-a-dia das SME. 
 
Fomentar uma rede de troca de experiências 
entre todas as SME. 

Objetivos do Conviva 



Segurança e legitimidade 

Plataforma 100% gratuita e segura. 
 
Somente a equipe cadastrada tem acesso aos dados 
inseridos, de acordo com as permissões do DME. 
 
Informações sempre atualizadas: curadoria da 
Undime, da equipe Conviva e seus especialistas. 
 
Conteúdos baseados em marcos legais e diretrizes 
oficiais. 



Os três pilares da 
plataforma Conviva 



CONTEÚDOS 
Notícias 
Textos 

Leis 
Publicações 

Vídeos 
Curso EaD 
Acesso à 

informação 
e formação 

FERRAMENTAS 
Segurança  
Praticidade 

Funcionalidade 
Base de dados 

 
 

Agilidade e 
organização 
no dia-a-dia 

REDE 
Experiências 

Fórum 
Secretarias 

 
 
 

Troca,  
soluções e 
articulação 

OBJETIVOS 

Estrutura da plataforma 



8 áreas de gestão, PME e Memorial de Gestão 

Estrutura e 
documentação 

Pessoas 

Plano Municipal 
de Educação Administrativa 

Orçamentária e 
financeira 

Pedagógica 

Alimentação 
escolar 

Transporte 
escolar 

Democrática 

Memorial 
de Gestão 

Regime de 
Colaboração 



Ferramentas 
Apoio estratégico na solução de problemas do dia-a-dia 

Ajudam a responder às demandas de informações atualizadas 
solicitadas à SME. 
 
Permitem a organização e o compartilhamento de 
documentos importantes que precisam estar disponíveis à toda 
a equipe. 
 
Possibilitam o registro do trabalho da gestão e a história do 
município. 
 
Poupam tempo: são integradas, fazem cálculos automáticos. 
Facilitam a construção de relatórios e a prestação de contas. 
 
 



Ferramentas X Áreas de Gestão 
1 - Calendário Escolar 
2 - Cardápio 
3 - Contratos 
4 - Convênios 
5 - Diagnóstico da Gestão Democrática 
6 - Escolas e Matrículas 
7 - Espaços Escolares 
8 - Estoque 
9 - Estudantes 
10 - Gastos com Alimentação 
11 - Gastos com Transporte 
12 - Infraestrutura dos Prédios 
13 - Memorial de Gestão 
14 - Organização da Rede 
15 - Plano Municipal de Educação 
16 - Plano de Ação 
17 - Profissionais 
18 - Receitas e Despesas 
19 - Rotas do Transporte Escolar 
20 - Veículos 
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A SME de um ano para outro 
• Planejamento pautado por  

• desafios,  
• metas e  
• estratégias, que precisam 

• ser construídos a partir da análise de seu 
contexto, por meio de um instrumento que 
podemos chamar de “planejamento da 
gestão educacional” 

• As pessoas só cooperam com aquilo que acreditam, 
e se participam! 

 

 



Para começar precisamos 
estudar ... 





A agenda dos cem primeiros dias 
 

1. Aspectos gerais 

• 1.1 A leitura da realidade do município em termos sociais, econômicos, políticos e 
culturais  

• 1.2 O entendimento sobre as relações de poder  

• 1.3 A compreensão das aspirações gerais da população  



2. Aspectos específicos  

• 2.1 A relação de providências para iniciar o novo período letivo  

• 2.2 O quadro de recursos humanos com os quais trabalhará  

• 2.3 O orçamento detalhado, o fluxo financeiro, as contas bancárias, os valores e as  

dívidas da Secretaria Municipal de Educação 

• 2.4 A relação e as cópias de todos os programas e projetos executados e em 
execução sob a gerência da gestão anterior, incluindo convênios e contratos, bem 
como processos relacionados à prestação de contas 

• 2.5 Os números da demanda escolar  

• 2.6 O levantamento das necessidades básicas das escolas para que funcionem 
regularmente  

• 2.7 O sistema de transporte escolar e a distribuição dos materiais para a rede ou     
o sistema municipal de ensino 

 



• 2.8 Oferta da alimentação escolar para os estudantes da rede ou do sistema 
municipal de ensino  

• 2.9 As organizações administrativa e pedagógica da rede escolar  

• 2.10 A documentação referente a estrutura, organização e funcionamento da rede ou 
do sistema municipal de ensino  

• 2.11 O inventário de bens móveis e imóveis  

• 2.12 O quadro geral de dispêndios com pessoal e encargos, manutenção e 
investimentos  

• 2.13 A verificação da existência e do funcionamento das estruturas complementares 
no âmbito da Educação municipal  

• 2.15 O Plano Municipal de Educação (PME) – Monitoramento, Avaliação, 
Conferências 

• 2.15 A conquista da autonomia gerencial  

 

 



ATIVIDADE ESPECÍFICA 
ATIVIDADE 

REALIZADA? 
COMENTÁRIOS/ OBSERVAÇÕES 

  
SIM NÃO EM PARTE 

(obrigatórios em caso de ter 
respondido Não ou Em Parte) 

1. Relação e cópia dos programas e projetos implantados e em implementação 
pela gestão anterior, incluindo convênios e contratos, incluindo prestação de 
contas. 

        

2. Quadro de recursos humanos da secretaria/departamento, com Organograma 
do setor. 

        

3. Inventário dos bens móveis e imóveis.         

4. Números da Demanda Escolar.         

5. Orçamento detalhado, fluxo financeiro, contas bancárias e dívidas do órgão.         

6. Quadro geral dos dispêndios com Pessoal e Encargos, Manutenção e 
Investimentos. 

        

7. Grau de inadimplência do município em relação a estruturas complementares 
que precisam ser criadas para a educação municipal. 

        

8. Organização administrativa e pedagógica da rede escolar do município.         

9. Documentação legal e textual referente à estrutura, organização e 
funcionamento da rede municipal de ensino. 

        

10. Relação das entidades da sociedade civil, dos movimentos sociais e de outros 
para possíveis parcerias. 

        

11. Levantamento das necessidades básicas das escolas.         

12. Situação dos depósitos e armazéns para guarda de produtos da merenda 
escolar, livro didático e material escolar. 

        

13. Sistema de transporte escolar e distribuição dos materiais para a rede escolar.         

14. Organização da etapa municipal da Conferência Nacional da Educação.         



https://convivaeducacao.org.br/platform/li
brary/asset/3249  

https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/3249
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/3249
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/3249


Planejamento da gestão educacional 

•Deve ter como propósito hierarquizar e organizar 
as ações: 
•pensar antes: como melhorar a educação,  
•para que e  
•para quem melhorá-la 



Educação de Qualidade 

•Vamos perguntar para eles.  O que é ? 
• SME 
•Professores 
•Pais 
•Comunidade  
•Vereadores 
•Prefeito  



Organizando  
2019 



PRIMEIROS PASSOS: 

MATRÍCULAS: alunos urbanos e rurais; que anos e turnos cursados (Tempo Integral). 

ENTURMAÇÃO: nas unidades escolares em atividade, quais e quantas turmas criadas. 

ESCOLARIZAÇÃO – abrir as turmas nas escolas mais apropriadas, minimizar as 
“multisseriadas” 

LOTAÇÃO: designação de profissionais do magistério em razão das séries cursadas e 
habilitações exigidas e dos servidores da educação, em razão do número de alunos e 
infraestrutura de cada UE. 

RELAÇÃO ALUNO PROFESSOR – RAP – importante indexador da sustentabilidade 
econômico-financeira do Sistema Municipal de Educação 

DIMENSIONAMENTO DO QUADROS DE SERVIDORES – adequar as folhas à expectativa 
de receitas 



Conhecendo a Rede: 

Nº ESCOLA Localidade 

MATRÍCULAS 

Creche Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º EJA AEE TOTAL 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

TOTAL                               



Conhecendo a Rede: 

Nº ESCOLA Localidade 

Número de Professores Lotados 

RAP 
Creche Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º EJA Núcleo Gestor TOTAL 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   

17                                   

18                                   

19                                   

20                                   

TOTAL                                 



Desafio:  
Organização das Escolas por etapas 

Escolas próximas podem ser organizadas por etapas? 
 
Áreas diferentes da escola podem ser organizadas por etapas? 
 
Por que organizar por etapas? 
Organização dos espaços conforme a faixa etária 
 Salas ambiente para os maiores 
 Formação dos professores  
Atividades interdisciplinares 
 



Desafio:  
Organização das Escolas por etapas 



Planejamento cooperativo 
 
Participação de todos os 
seguimentos 
 
Respeito ao cumprimento da LDB 
 200 dias letivos 
 800 horas relógio 

o Aulas com 60´, 50´, 45´  ? 
 

Calendário Escolar 

Calendário SME 



Desafio:  
Vamos fazer o Calendário ? 

Para isso vamos usar as Rotinas do 
Conviva e toda a experiência de vocês! 



xxx 

xxx xxx xxx xxx xxx 





























Agenda Conviva 

https://convivaeducacao.org.br/platform/broadcasts/1026 
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