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QUEM SOMOS?



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 e 
realização:

Parceiros apoiadores:

Parceiros técnicos:



Objetivos:

Informar para garantir a equidade de 
acesso ao conhecimento.

Fornecer ferramentas práticas que apoiem no 
dia a dia das SME.

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



Segurança e Legitimidade

Plataforma 100% gratuita e segura: Dados protegidos
conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Informações sempre atualizadas: curadoria da 
Undime.

Conteúdos baseados em marcos legais e diretrizes
oficiais que apoiam a formação da equipe em todas as
áreas da gestão da educação municipal.



Cadastro ativo no Conviva

Dirigente que permaneceu no 

cargo com cadastro no Conviva,

envie a sua portaria para: 

contato@convivaeducacao.org.br

Dirigente que assumiu em 

2021 sem cadastro anterior 

na plataforma, acesse:  

www.convivaeducacao.org.br

http://www.convivaeducacao.org.br


COMO IMPLEMENTAR O CONVIVA NO MEU 
MUNICÍPIO?



Você sabia que o Conviva tem um 
GUIA DE USO e um INFOGRÁFICO 
com a rotina para implementar o 

Conviva na Secretaria?



GUIA DE USO = INFOGRÁFICO 
Rotina para implementar o Conviva na 

Secretaria

Guia de Uso: 
https://convivaeducacao.org.br/platform/librar
y/asset/9832

Infográfico: 
https://convivaeducacao.org.br/platform/libr

ary/asset/9835

https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9835


GUIA DE USO = INFOGRÁFICO 
Rotina para implementar o Conviva na 

Secretaria

Guia de Uso: 
https://convivaeducacao.org.br/platform/librar
y/asset/9832

Infográfico: 
https://convivaeducacao.org.br/platform/libr

ary/asset/9835

https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9832
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/9835


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.



INFOGRÁFICO - EXEMPLO

● O Infográfico 
organiza-se por 
prioridades 
distribuídas por 
meses de uso.



INFOGRÁFICO - EXEMPLO

● Cadastro do dirigente e da equipe;
● Atualização da ferramenta MINHA EQUIPE - Liberação e permissão dos usuários da 

rede;
● Leia diariamente a área de NOTÍCIAS - FIQUE ATENTO;
● Conheça os INDICADORES DO SEU MUNICÍPIO, a BIBLIOTECA, o FÓRUM de 

dúvidas e a Secretaria;
● Comece a utilizar a ferramenta AGENDA, PLANEJAMENTO ANUAL; 



INFOGRÁFICO - EXEMPLO

● Acesse a área de CONTEÚDOS e leia sobre a 
GESTÃO ADMINISTRATIVA - Contratos, 
Convênios, Compras Públicas.



INFOGRÁFICO - EXEMPLO

● Leia os conteúdos das 12 áreas de 
gestão.

● Distribua as equipes para 
TRABALHAR com o apoio do 
Conviva.



12 ÁREAS DE GESTÃO



FERRAMENTAS QUE CONECTAM 
ÁREAS



INFOGRÁFICO - EXEMPLO

● Planeje as ações das áreas Secretaria na ferramenta PLANO DE 
AÇÃO;

● Explore a área de GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - Rotas 
do transporte escolar, Veículos, Prestação de Contas dos 
Convênios; 



GUIA DE USO

O GUIA DE USO É 
A BÚSSOLA NO 
UNIVERSO 
CONVIVA.



CONVIVA - ÁREAS QUE SE 
CONECTAM. 



Municípios cadastrados
Minas Gerais

Base: Conviva 03/03/2021

61% dos 
municípios do 
Estado estão 
cadastrados!

520 municípios 
mineiros 

cadastrados no 
Conviva. 




