
CONVIVA 
EDUCAÇÃO 

Encontro Virtual Centro Sul 
 

 PAR e Ferramentas de Apoio na 
Plataforma Conviva 



APOIO DO CONVIVA NO DIA A DIA 
DA SME 

Visualização das tarefas 
de cada mês que todas as 

SME do Brasil precisam 
realizar e gerenciar suas 

próprias tarefas.  

Planejamento 
anual  

Informações sobre 
programas e projetos do 

governo federal e iniciativas 
de institutos e fundações 

parceiras do Conviva 

Programas e 
Projetos 
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 +PNE PAR 4 

Gerenciamento e 
diagnóstico da 

quantidade e da 
situação dos 

veículos.  
 

 Ferramentas: 
Veículos/rotas 
de transporte  

 
 

Recomendações do Conviva Educação às SME 

Visão geral do 
nível de 

formação dos 
profissionais. 

 
Ferramenta: 
Profissionais 

 
 

Ferramenta de 
sistematização 

das ações 
planejadas e 

evidências das 
ações 

executadas. 
 

Ferramenta:  
Plano de Ação  
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Link-

https://www.convivaeducacao.

org.br/platform/library/asset/20

590 



  PAR 4 

Manual e tutorial 
para adesão ao 

programa; 
Dúvidas 

frequentes; 
Video 

conferência. 
  

Biblioteca do 
Conviva  

 
 

Recomendações do Conviva Educação às SME 

Possibilidade de elaboração de 
um roteiro para diagnosticar a 
infraestrutura dos prédios das 

unidades escolares em seu 
município. Use essas informações 

para planejar melhorias e 
reformas nas escolas municipais. 

 
Ferramenta:  

Infraestrutura dos prédios  
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Link-

https://www.convivaeducacao.

org.br/platform/library/asset/20

590 



Analisar a estrutura atual 
da rede de ensino e 

planejar, se necessário, a 
implementação de 

mudanças para organizar 
as unidades escolares de 
maneira mais adequada. 

 

 

Ferramenta 
Organização da Rede 

 

 PAR 4 

Recomendações do Conviva Educação às SME 
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Estimular a observação 
dos espaços, materiais, 
mobiliários e decoração 
para ter um diagnóstico 
de como acontecem as 
relações e 
aprendizagens nas 
escolas, com foco em 
creches e pré-escolas. 
 
       A ferramenta de        
Espaços Escolares 

 



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

6 

USUÁRIO PRINCIPAL 

(DME) 

 
Concede as permissões de 

uso nas ferramentas e 
libera o acesso de cada 
profissional por meio da 

ferramenta Minha Equipe 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL 
PELO CONVIVA 

(ARTICULADOR MUNICIPAL) 

 Gerencia a plataforma 
orientando os setores 

conforme as necessidades 
e demandas da SME 



SOBREVOO RÁPIDO - CONVIVA EDUCAÇÃO 
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Você ainda 

não conhece o 

Conviva 

Educação?? 
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ÁREA DE 
CONTEÚDOS 

 

Estrutura da Plataforma 

Notícias 

Textos 

Leis 

Publicações 

Vídeos 

 

Segurança  

Praticidade 

Funcionalidade 

Base de dados 

 

Experiências 

Fórum 

Secretarias 

 

ÁREA DE 
REDE 

ÁREA DE 
FERRAMENTAS 

 

INDICADORES CURSOS 

Visão Geral 

Escolas do 
Município 

Dados no 
Conviva 

 

Cursos do 
Conviva 

(suspensos 
temporariamente) 

Cursos de Outras 
Instituições 

 



GUIA DE USO 
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Fazer um 
diagnóstico 

dos setores e 
das escolas 
(“raio-X”) 

Recomendações do Conviva Educação às SME 

Criar Planos 
de Ação, 

definindo os 
caminhos 

para alcançar 
soluções a 

partir de um 
cronograma 

pré- 
estabelecido 

Manter um 
olhar amplo 

para todas as 
áreas Link: 

https://convivaeducacao.org.br/
platform/library/asset/20157 

 

 

https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/20157
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/20157


GUIA DE USO 
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Link: 
https://convivaeducacao.org.br/

platform/library/asset/20157 

 

Trabalhar em 
parceria com 

outras 
Secretarias e 

com o(a) 
Prefeito(a) 

Recomendações do Conviva Educação às SME 

Analisar os 
resultados 

alcançados a 
partir dos 

indicadores de 
aprendizagem, 

planejando 
ações para 
melhorar o 

desempenho 
dos estudantes 

Ter atenção 
aos recursos 
financeiros, 

prezando pela 
eficiência e 

agilidade 

https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/20157
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/20157


INFOGRÁFICO - RESUMO DO GUIA DE 
USO 

● Passo a passo para a 
organização da rotina da 
SME no uso diário do 
Conviva. 
 

● Apoia tanto gestões que já 
utilizavam o Conviva, como 
aquelas que querem 
começar a utilizar. 
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O que mais o Conviva oferece? 

● Videoconferências sobre temas atuais da gestão da educação 
municipal (Galeria  de vídeos); 

● Facebook lives:  transmissões ao vivo com convidados; 

● Suporte remoto às dúvidas usuários por telefone, e-mail, telefone e 
WhatsApp. 

@convivaeducacao 
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O que mais o Conviva oferece? 

Inscreva-se e acompanhe os conteúdos:  
https://bit.ly/3yKquel 

No Facebook e Instagram do Conviva 
você fica por dentro da agenda de 
vídeos ao vivo e videoconferências, 
reportagens e outras novidades. 
 
🟦  Facebook: https://bit.ly/3frtFQG 
🟦  Instagram: https://bit.ly/3fvBd4P 
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Obrigada! 

Suporte Nacional 
 

(21) 98298-2013 

0800 729 2872 

contato@  
convivaeducacao.org.br 
 


