CONVIVA
EDUCAÇÃO
PARA UMA GESTÃO AINDA MELHOR.
USE O CONVIVA!
www.convivaeducacao.org.br

Conviva Educação é uma plataforma gratuita que contribui com os
processos de gestão de Secretarias Municipais de Educação, favorecendo
as condições de aprendizagem.
Para isso, auxilia o trabalho dos Dirigentes Municipais e das equipes
das secretarias por meio de conteúdos e ferramentas organizados pelas
seguintes dimensões de gestão: administrativa, alimentação escolar,
democrática, estrutura e documentação, orçamentária e financeira,
pedagógica, pessoas e transporte escolar.

REGIÃO NORTE

430

REGIÃO NORDESTE

MUNICÍPIOS

1.597
MUNICÍPIOS

REGIÃO CENTRO-OESTE

391
MUNICÍPIOS

Mais de 4.460 municípios brasileiros já aderiram à plataforma,
com aproximadamente 15 mil usuários cadastrados.

REGIÃO SUDESTE

1.256
MUNICÍPIOS

REGIÃO SUL

É tempo de Plano
Municipal de Educação!

967
MUNICÍPIOS

Só no Conviva você tem acesso a uma ferramenta exclusiva para o registro da construção
e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME), documento que todos
os municípios precisam elaborar, reelaborar ou revisar até junho de 2015, conforme
estabelece o Plano Nacional de Educação.

Saiba mais sobre o PME e utilize a ferramenta de registro do processo
de construção e monitoramento do Plano de seu município:

Indicadores

Conheça dados que
contribuem para o
desenvolvimento do
diagnóstico de seu
município

Monitoramento
Acompanhe a realização das
ações definidas pelo PME
para alcançar as metas e
estratégias.

Registro do
processo de
construção do PME
Insira as metas, as estratégias
e as ações do plano de seu
município

Saiba quais são os outros recursos que o Conviva oferece para a
gestão da secretaria!
Painel de indicadores municipais:

Acesse, em um só lugar, indicadores oficiais para
apoiar a secretaria nas tomadas de decisões.

Biblioteca:

Confira um conjunto de leis atualizadas, documentos e vídeos
formativos. Você também pode criar uma biblioteca virtual do
município, arquivando seus documentos em um ambiente seguro.

Fóruns de discussão:

Troque experiências com municípios de todo o país.

Agenda:

Conheça prazos para adesão a programas do governo federal, e utilize
o calendário para organizar reuniões com a equipe da secretaria.

PARCEIROS:
Fundação Itaú Social
Fundação Lemann
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
Fundação Roberto Marinho

Fundação SM
Fundação Telefônica Vivo
Fundação Victor Civita
Instituto C&A

Instituto Natura
Itaú BBA
Movimento Todos Pela Educação

Acompanhe as novidades do Conviva Educação:
www

www.convivaeducacao.org.br
facebook.com/convivaeducacao
youtube.com/channels/convivaeducacao

Apoio do Consed e da UNCME na divulgação
e na mobilização junto aos municípios

