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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

ANO LETIVO: garantir o acesso de todos à educação pública de qualidade com 
boas condições - alimentação, transporte, infraestrutura, materiais, professores.  

PRESTAÇÃO DE CONTAS: mais do nunca a aplicação dos recursos de forma 
correta e transparente é fundamental para o trabalho da secretaria! 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2017 será o 1º ano de avaliação dos PME e 
será observado atentamente por tribunais, ministérios públicos e conselhos! 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: política pública nacional com grande 
impacto no dia a dia das escolas e secretarias, que precisam estar preparadas. 

          Os desafios das secretarias municipais de educação são cada vez maiores. 
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Esses e outros desafios requerem uma gestão cada vez mais 
eficiente, eficaz, transparente e ética e as secretarias 

municipais de educação (SME) dos mais de 5.500 municípios 
brasileiros precisam estar preparadas.  



PARCEIROS DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          Pensando nisso, institutos e fundações se uniram, acreditando que uma 

boa gestão da SME impacta positivamente na aprendizagem dos estudantes.  



OBJETIVO DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          Assim, criaram a plataforma Conviva Educação a fim de apoiar a gestão das 

SME, com foco nos municípios de até 50 mil habitantes. 



BENEFÍCIOS DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          A plataforma apoia os dirigentes e equipes técnicas das SME oferecendo: 

• Informações baseadas em marcos legais, reunidas 
em um único local e acessíveis de forma remota.  

• Conteúdos para formação da equipe nas áreas da 
gestão – Alimentação, Transporte, Orçamentária. 

• Ferramentas e indicadores que contribuem para 
tomada de decisão e gestão baseada em evidências. 

• Contato com especialistas e mais de 5.000 SME que 
apoiam a solução de desafios do dia a dia. 

• Tudo isso de forma 100% gratuita e segura, em um 
ambiente que a SME gerencia como quiser. 



RESULTADOS DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          Desde sua criação em 2013, o Conviva alcançou ótimos resultados. 

• Em 2015, o Conviva apoiou mais de 3.300 municípios na elaboração dos PME. 

• 2.700 secretarias usaram o Conviva para uma transição mais transparente em 2016.  

• Cerca de 4.000 municípios já ativaram seu cadastro na plataforma em 2017.  

• Média mensal de 1.700 secretarias acessando o Conviva mensalmente. 



RESULTADOS DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          E vem se consolidando como uma plataforma referência para as SME! 



RESULTADOS DO CONVIVA EDUCAÇÃO 

          Por isso, o Conviva é considerado um projeto PIONEIRO na gestão pública. 

Hoje é uma das poucas (se não a única) 
ferramenta gratuita disponível para as SME. 

Desperta grande interesse em instituições, que 
veem o projeto como fonte de aprendizados. 

É fruto de uma parceria sólida entre setor 
público-terceiro setor que já dura 5 anos. 

O Conviva é reconhecido pelos usuários como 
uma referência na gestão da educação pública! 



CONTATOS 

          Em caso de dúvidas, nos procurem! 

Site do 
Conviva 

www.convivaedu
cacao.org.br 

Facebook  
do Conviva 

Conviva 
Educação 

E-mail do 
Conviva 

contato@convivae
ducacao.org.br 

Whatsapp 
do Conviva 

(11) 95778-3984 



Obrigada! 


