
CONVIVA 
EDUCAÇÃO 
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18º Fórum Ordinário da Undime/SC 
5º Fórum da Undime Região Sul 



Municípios cadastrados 
Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

Base: Conviva : abril/2021 

Rio Grande do 
Sul 57% dos 

municípios do 
Estado estão 
cadastrados! 

Santa Catarina 
77% dos 

municípios do 
Estado estão 
cadastrados! 
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❑ É coordenado pelo Inep  e é o principal instrumento de coleta 
de informações da educação básica 

 
❑ É a mais importante pesquisa estatística educacional 

brasileira. 
 

       CENSO ESCOLAR 

Importação dos dados do 
educacenso para o Conviva 



Escolas e Matrículas Turmas 

Profissionais 

Estudantes 

Possibilidade de exportar dados antes 
da importação – realizar backup 

Trabalhe com dados oficiais dentro do Conviva.  

A SME pode visualizar os dados da rede mesmo 
nos períodos em que o Censo está fechado! 

A importação alimenta as seguintes 
ferramentas do Conviva: 

Importação do Educacenso 
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⮚ Usar dados oficiais e você poderá atualizá-los no dia a dia; 
 

⮚ Dados completos para utilizar no preenchimento de outras 
ferramentas; 
 

⮚ Você terá no Conviva um banco de dados de Profissionais lotados 
em Escolas; 
 

⮚ Alunos enturmados  e disponíveis para gerenciamento; 
 

⮚ Agilidade e ganho de tempo no uso da plataforma. 
 

Vantagens da Importação dos dados do Censo  
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ANÁLISE DOS DADOS 

⮚ Informações do Censo, reunidos 
em um mesmo ambiente; 

 
⮚ Possibilita uma maior autonomia e 

rapidez na análise de dados. 

 
⮚ Facilita as tomadas de decisão a 

curto, médio e longo prazos; 
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ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 2020 

⮚ Realizar o encerramento das 
turmas 2020, incluindo a situação 
de cada aluno; 

 

⮚ Atualizar as informações dos 
estudantes, profissionais e 
escolas; 

 
⮚ Rematricular os estudantes nas 

turmas 2021; 
 



Escolas e Matrículas Turmas 

Profissionais 

Estudantes 

Possibilidade de exportar dados antes 
da importação – realizar backup 

Trabalhe com dados oficiais dentro do Conviva.  

A SME pode visualizar os dados da rede mesmo 
nos períodos em que o Censo está fechado! 

A importação alimenta as seguintes 
ferramentas do Conviva: 

Importação do Educacenso 

8 



9 

O que mais o Conviva oferece 

⮚ 20 ferramentas para gestão 
 

⮚ 12 áreas de Conteúdos  – base de estudo com 
 leis  e informações; 
 
⮚ Indicadores  

 
⮚ Área de Troca de experiências 
 
⮚ Memorial de Gestão – Ações dos 100 primeiros dias 
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