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O que é o Conviva?



A plataforma Conviva Educação é 
um sistema de gestão gratuito para 
Dirigentes Municipais de Educação 

(DME), equipes técnicas das 
secretarias, e gestores escolares.



● Para formar, informar e apoiar as
equipes, há 8 anos o Conviva foi
fundado pela União dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME)
em parceria com 10 institutos e
fundações, e conta com o apoio do
CONSED (Conselho Nacional dos
Secretários de Educação) e UNCME
(União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação.



2021

Parceiros e apoiadores: 
10 institutos e 
fundações

Em 2013, o Conviva surge de 
maneira colaborativa a partir dos 
esforços e compromissos de um 
grupo de parceiros, apoiando a 

UNDIME e buscando melhorar a 
gestão da educação pública 

brasileira

Iniciativa:

Parceiros financiadores:Parceiros financiadores:

Apoiadores:



Objetivos

Informar para garantir a equidade de acesso ao 
conhecimento.

Fornecer ferramentas práticas que ajudam no dia-
a-dia das SME.

Fomentar uma rede de troca de experiências entre 
todas as SME.



Segurança

Ambiente seguro: a secretaria gerencia o uso plataforma
feito por seus usuários e garante o sigilo dos dados
incluídos de acordo com a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).



Qual o desafio da sua SME?



Pilares



Áreas de gestão



Ferramentas



www.convivaeducacao.org.br















Destaques
- Dados sempre recentes e conteúdos
baseados em marcos legais que apoiam a
formação continuada da equipe em todas as
áreas da gestão educacional.

- Notícias atualizadas diariamente na área
Fique Atento e vídeos incluídos na Galeria:
mais informação para quem quer estar
sempre atualizado sobre gestão da
educação.



Destaques

Funcionalidade de importação do Censo Escolar, 
permitindo o planejamento, implementação e 
monitoramento das políticas públicas.

Indicadores Educacionais oficiais atualizados.

Ferramenta PME: avaliação e monitoramento.



Destaques

- Memorial de Gestão para registro
das ações das secretarias, transição
democrática na troca de governos e
apoio para continuidade do
planejamento.

- Ferramenta de apoio à organização
da equipe: Agenda, Planejamento
Anual e Plano de Ação.



Destaques
- Organização da Rede: traz um panorama
de todas as escolas para planejar melhor as
mudanças.

- Outras ferramentas que permitem
organizar o calendário escolar, controlar
receitas, despesas, estoques e outras tantas
coisas.

- Com o Conviva é possível elaborar
diagnósticos, planejar e executar políticas
públicas.



Bônus 

Videoconferências sobre temas atuais da gestão da educação
municipal.

Facebook lives: transmissões ao vivo com convidados.

EaD: cursos a distância de Alimentação Escolar, Gestão
Orçamentária e Financeira e Gestão do Transporte Escolar.

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



Avanços
• No final de 2020, 92% dos municípios
brasileiros estavam cadastrados e 2005
Secretarias Municipais de Educação
acessavam mensalmente os conteúdos, as
ferramentas e as áreas de troca de
experiências da plataforma.

• Semana passada, alcançamos mil
municípios cadastrados e com acesso
liberado.



Cadastro na plataforma Conviva Educação

❖ Se o Dirigente permaneceu no cargo ou era da equipe da SME com cadastro
no Conviva, solicite reativação do cadastro e envie a portaria de nomeação
para: contato@convivaeducacao.org.br

❖ Se o Dirigente assumiu em 2021 e não tinha cadastro no Conviva, acesse
www.convivaeducacao.org.br e clique em Cadastre-se. Não se esqueça de
anexar a portaria de nomeação na aba Dados Profissionais do cadastro.

mailto:contato@convivaeducacao.org.br
http://www.convivaeducacao.org.br




GUIA DE USO DO CONVIVA
GUIA DE USO: como utilizar na prática o Conviva no dia a dia da Secretaria 
Municipal de Educação. 
https://www.convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832

https://www.convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832


INFOGRÁFICO
GUIA DE USO: como utilizar na prática o Conviva no dia a dia da Secretaria 
Municipal de Educação. 
https://www.convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832

https://www.convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832
https://www.convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832


FAÇA O 
DIÁLOGO

ACONTECER!



Qual a função do 

coordenador/multiplicador do Conviva?

Alimentar TODAS as 20 ferramentas? Gerenciar a plataforma orientando os 

setores conforme as necessidades e 

demandas da SME?



Qual a importância do 

coordenador/multiplicador do Conviva?

Ter alguém que conduza a equipe visando as 

necessidades não só de ferramentas de 

trabalho, mas de conteúdos para enriquecer a 

formação da rede



• Chat do Conviva

• Telefone: 0800 729 2872

• contato@convivaeducacao.org.br

• Recursos de ajuda

• Navegação guiada
• Introdução
• Tutoriais
• Dúvidas frequentes

Ambiente intuitivo e dinâmico

mailto:contato@convivaeducacao.org.br


O Conviva conta com a

Articuladora Regional Carleidy

Borges, responsável pela

articulação Conviva Educação nos

Estados da Paraíba, Pernambuco e

Piauí.

Carleidyborges.conviva@gmail.com

(86) 994700631



Conviva pelo Brasil!




