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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 apoiadores:  
13 institutos e 

fundações 

Parceiros: 



• Municípios possuem muitas 
responsabilidades na área da 
educação, mas têm em geral baixa 
capacidade de gestão e recursos 
financeiros e humanos escassos. 

• 80% dos municípios brasileiros 
possuem até 50 mil habitantes. 

• A maior parcela da educação básica no 
Brasil está sob responsabilidade das 
redes municipais. 

Por quê o Conviva 
existe? 

- 

• Porque acreditamos que quanto 
melhor a gestão, melhor a educação 
entregue aos cidadãos! 



Nenhum programa ou ação se efetiva sem um 

planejamento adequado e que passe 

obrigatoriamente pelo orçamento. 
 

A gestão das SMEs é complexa e é 

fundamental que sejamos mais gestores 

públicos de educação do que bombeiros. Ou 

seja, quanto mais planejamento, menos 

incêndios para apagar. 



Como o Conviva pode 
me ajudar a planejar, 

uma melhor 
execução? 



CONTEÚDOS 
• Notícias 
• Textos 
• Leis 
• Publicações 
• Vídeos 
• Cursos EaD 

Os três pilares do 
Conviva 

- 

FERRAMENTAS 
• Segurança  
• Praticidade 
• Funcionalidades 
• Base de dados 

Acesso à Informação e formação 

Agilidade e organização 
no dia-a-dia 

REDE 
• Experiências 
• Fórum 
• Secretarias 

Troca, soluções e 
articulação 



Transporte 
escolar 

Memorial 
de Gestão 

Democrática 

Alimentação 
escolar 

Pedagógica 

Estrutura e 
documentação 

Orçamentária e 
financeira 

Administrativa 

Pessoas 

Regime de 
Colaboração 

Plano Municipal de 
Educação 

A Secretaria Virtual 
de Educação 

- 
Relacionamento 
SME e escolas 



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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Ferramentas de Gestão - 



Para um bom planejamento é 
necessário: 

 
1. Dados/informações (diagnóstico - início) 
2. Ferramentas/instrumentos (como - meio) 
3. Metas/objetivos/indicadores (resultados - fim) 



Importação dos 
dados do 

Educacenso 

- 

1.224 municípios 

importaram os dados 
para o Conviva! 

Dados confiáveis 
geram... 

...análises e diagnósticos 
melhores 

Ferramentas 
impactadas... 

Escolas e Matrículas 

Turmas 

Profissionais 

Estudantes 

...incentivam o uso de 
outras ferramentas 

Rotas do Transporte Escolar 

Cardápio 

Organização da Rede 

Infraestrutura dos Prédios 

Espaços Escolares 

Estoque 

Diagnóstico da Gestão 

Democrática 

Área de indicadores do 

Conviva 



Gestão Orçamentária e Financeira > CONTEÚDO 

Instrumentos de planejamento: as peças orçamentárias 
definidas na Constituição: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 
Fontes de financiamento: os três tipos de recursos que 
financiam a educação: vinculados, próprios e transferências. 

 
Arrecadação e Aplicação: fontes de recursos para o 
município e sua correta aplicação. 

 
Prestação de Contas: atendimento às respectivas legislações 
das fontes de recurso para prestar contas aos órgãos de 
controle. Conteúdo 

   

https://convivaeducacao.org.br/platform/themes/budgets


Gestão Administrativa > CONTEÚDO 

Organização da Secretaria de Educação: organização da 
Secretaria Municipal de  Educação, respeitando a legislação. 
 
Equipe: controle da vida funcional  dos profissionais do 
magistério e dos  funcionários da educação básica. 
 
Insumos: elementos necessários ao funcionamento das escolas  
e da Rede Municipal. 
 
Compras Públicas: gerenciamento do fornecimento de serviços, 
a execução de obras e a compra e venda de bens móveis e 
imóveis. 
 
Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias: marcos legais, 
gestão, acompanhamento e fiscalização. 
 
 

Conteúdo 

https://convivaeducacao.org.br/platform/themes/administrations


Gestão da Estrutura e Documentação > CONTEÚDO 

Organização: aspectos que compõem a estrutura da educação 
municipal (Rede ou Sistema de Ensino, quadro de pessoal, 
estrutura física e equipamentos e materiais). 
 

Matrícula: legislação relacionada ao direito à educação pública 
no Brasil. 
 

Calendário Escolar: aspectos legais e organizacionais do 
calendário letivo. 
 

Documentação: documentos eventuais e permanentes que 
devem ser mantidos pelas escolas, tanto em relação aos 
estudantes, quanto à própria organização da unidade escolar. 
 

Organização da Rede de Escolas: conhecendo a realidade 
educacional do território para promover o acesso e a qualidade. Conteúdo 

https://convivaeducacao.org.br/platform/themes/structures


Gestão Orçamentária e Financeira > FERRAMENTAS 

Convênios 

Introdução 

Tutoriais 

Consulte o conteúdo sobre o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC) 

Cadastre e acompanhe o andamento de convênios com instituições 
privadas sem fins lucrativos e órgãos governamentais para: 
 
● aplicar os recursos de maneira adequada; 
● atender as previsões determinadas no convênio; 
● ter agilidade na solução de questões do cotidiano da gestão; 
● facilitar a organização das informações a serem divulgadas; 
● garantir padrões de qualidade definidos nos convênios. 

 
 
 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/convenant/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kkwO_PQmoFXcq3Khr4X7YLf


Gestão Orçamentária e Financeira > FERRAMENTAS 

Gastos com Alimentação 

Introdução 

Tutoriais 

Planeje e acompanhe os gastos com a alimentação das escolas 
municipais. A ferramenta possibilita: 
 
● ter a previsão de receitas e despesas com a alimentação escolar; 
● calcular de maneira automática o percentual de recursos do 

PNAE utilizado; 
● registrar a utilização de recursos adicionais; 
● acompanhar com facilidade os gastos com agricultura familiar. 

 
 
 

Para um melhor uso da ferramenta, indique o saldo 
disponível do PNAE na ferramenta Receitas e Despesas. 
30% do valor do Programa Nacional de Alimentação 
(PNAE) deverá ser gasto com agricultura familiar! 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/stocks/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4knnCveBEpmIOxy9p3hCmBuO


Gestão Orçamentária e Financeira > FERRAMENTAS 

Gastos com Transporte 

Introdução 

Tutoriais 

Todos os itens cadastrados estarão disponíveis 
automaticamente na ferramenta Receitas e Despesas! 

Garanta o controle financeiro e investimento adequado dos 
recursos do transporte. Para tanto: 
 
● lance as despesas fixas e variáveis; 
● registre as despesas de manutenção, administrativas, de 

pessoal, recursos materiais, entre outras; 
● verifique o cálculo automático da depreciação da frota 

feito pela ferramenta. 
 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/transport_expenses/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kkQGR5NzOIMefxKa16mXsMQ


Gestão Orçamentária e Financeira > FERRAMENTAS 

Receitas e Despesas 

Fortaleça a gestão orçamentária da secretaria municipal de 
educação, por meio do(a): 
 
● lançamento das receitas em cada conta separadamente; 
● lançamento dos rendimentos das aplicações; 
● registro das estimativas de receitas; 
● lançamento das despesas individualmente ou agregadas em 

cada uma das contas; 
● análise da situação atual das contas; 
● análise da evolução das contas no tempo. 

Introdução 

Tutoriais 

Essa ferramenta gera autonomia para consultar de 
forma organizada suas receitas e gastos! 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/action_plans/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kl93cld-_seXzNGFSFYDXzI


Gestão da Estrutura e Documentação > FERRAMENTAS 

Calendário Escolar 

Estabeleça as datas que organizarão o ano letivo, permitindo o 
alinhamento entre currículo e tempo escolar. A ferramenta possibilita: 
 
● planejar o cumprimento dos dias letivos e da jornada escolar 

previstos na legislação, bem como o desenvolvimento do projeto 
pedagógico; 

● calcular de maneira automática as horas e o total de dias letivos; 
● incluir os períodos de férias, feriados, avaliações, reuniões e 

outros eventos; 
● gerar facilmente uma versão para impressão. 

 
 
 

Introdução 

Tutoriais 

O calendário da SME deve estar alinhado ao da Prefeitura. 
É preciso cumprir todos os dias letivos! 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/convenant/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kkwO_PQmoFXcq3Khr4X7YLf


Gestão da Estrutura e Documentação > FERRAMENTAS 

Escolas e Matrículas 

Gerencie as escolas do município, e também as turmas e 
matrículas dos estudantes. São funcionalidades da ferramenta: 
 
● o cadastro e atualização dos dados a qualquer momento; 
● a organização da documentação das escolas, reunida em um 

só lugar e compartilhada com a equipe; 
● o cadastro das turmas, acompanhando a atualização 

automática das vagas disponíveis na página da escola; 
● o registro da transferência de estudantes com emissão de 

declaração; 
● o lançamento de faltas e notas no fechamento da turma; 
● o registro da rematrícula do estudante ou turma; 
● a geração da minuta do Diário de Classe para impressão. 

 

Introdução 

Tutoriais 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/action_plans/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kl93cld-_seXzNGFSFYDXzI


Gestão da Estrutura e Documentação > FERRAMENTAS 

Estudantes 
Gerencie o cadastro dos estudantes das escolas no 
município. A ferramenta permite: 
 

● organizar os dados cadastrais e da vida escolar do 
estudante; 

● importar e exportar os dados; 
● emitir atestado de matrícula e declaração de 

transferência. Introdução 

Tutoriais 

O formulário de cadastro dos estudantes contém 
todos os campos solicitados pelo Censo Escolar! 
Os dados inseridos possibilitam a organização das 
ferramentas Rotas do Transporte Escolar e Escolas 
e Matrículas. 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/action_plans/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kl93cld-_seXzNGFSFYDXzI


Gestão da Estrutura e Documentação > FERRAMENTAS 

Infraestrutura dos Prédios 

Tenha acesso a um roteiro para diagnosticar a infraestrutura dos 
prédios das unidades escolares em seu município, e com isso: 
 

● reúna informações para planejar melhorias e reformas nas 
escolas; 

● identifique as reais necessidades de consertos e 
manutenções; 

● visualize facilmente a situação de sua rede quanto a energia 
elétrica, saneamento e conectividade. 

Introdução 

Tutoriais 

Os dados inseridos ajudarão sua rede a construir os 
diagnósticos das escolas na ferramenta Organização da Rede. 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/action_plans/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kl93cld-_seXzNGFSFYDXzI


Gestão da Estrutura e Documentação > FERRAMENTAS 

Organização da Rede 

Analise a estrutura atual da rede de ensino para: 
 
● visualizar os grupos/distritos de escolas no mapa; 
● obter o total de turmas e matrículas por região; 
● identificar as demandas específicas de cada região; 
● verificar a situação atual de atendimento e projeções 

de futuras demandas para creche, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial; 

● construir um Plano de Organização de sua rede. 

Introdução 

Tutoriais 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/action_plans/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4kl93cld-_seXzNGFSFYDXzI


Plano Municipal de Educação > FERRAMENTAS 

Plano Municipal de Educação 

Coloque o Plano Municipal de Educação de seu 
município em prática! A ferramenta permite: 
 
● registrar o PME em detalhes, indicando as metas, 

estratégias e ações do plano; 
● realizar a avaliação e monitoramento do plano; 
● visualizar os indicadores de cada meta; 
● gerar um relatório com gráficos por meio do recurso 

de impressão da página de indicadores; 
● ganhar tempo e agilidade nos próximos 

monitoramentos do PME. 
 

Introdução 

Tutoriais 

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/stocks/intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXUy50RY4knnCveBEpmIOxy9p3hCmBuO


Para um bom planejamento é 
necessário: 

 
1. Dados/informações (diagnóstico - início) 
2. Ferramentas/instrumentos (como - meio) 
3. Metas/objetivos/indicadores (resultados - fim) 



Anita Gea Martinez Stefani 
Gestora – Conviva Educação 

 
anitastefani@natura.net 

Obrigada! 

www.convivaeducacao.org.br 


