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Como projetar
um 2020 abençoado?

E D I T O R I A L Expediente

“Agora, prestai atenção, vós que aclamais: 'Hoje ou 

amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 

um ano, negociaremos e obteremos grande lucro'. Contu-

do, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no 

dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois, simplesmente, 

como a neblina que aparece por algum tempo e logo se 

dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: 'Se o Senhor quiser, 

viveremos e faremos isto ou aquilo”.  Tiago 4:13-15

A 3ª edição da Revista Veredas trata, em sua matéria de 

capa, a importância da profissionalização para pequenas e 

médias escolas confessionais, pois independente do seu 

porte, a sua missão é grandiosa. Trouxemos, ainda, diversos 

temas de gestão, marketing e educação, levando em conta 

que estamos em pleno processo de matrículas.

Dessa maneira, é impossível não voltarmos os nossos 

olhos para 2020. Para qualquer instituição educacional, o 

final do ano leva a reflexões para o próximo período letivo. 

Iremos investir em nossa estrutura física? Compraremos 

novos equipamentos? Abriremos novos cursos? Quais serão 

os projetos educacionais? Qual cenário financeiro que tere-

mos após as matrículas?

O apóstolo Paulo na carta a Tiago nos leva a um choque de 

realidade muito forte, como lemos no texto acima: a verdade 

de quão efêmeros somos, assim como nossos projetos. 

Assim sendo, é tempo de buscarmos sabedoria, sonhos e 

projetos que venham do Senhor para nossas vidas como ges-

tores, pois temos forte influência na direção estratégica de 

nossas empresas. Que, por meio da oração e do coração que-

brantado, o Espírito Santo nos conduza em nossos projetos 

para 2020! Amém.

Leonardo Ribeiro de Oliveira

Coordenador Geral

leonardo@agencialk.com.br 
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Atualmente, a educação não tem 

visto como importante somente o 

ensino de conteúdos propriamente 

ditos. Têm-se falado cada vez mais 

sobre a importância de desenvolver 

as habilidades socioemocionais 

para que esse aluno consiga resol-

ver demandas complexas da socie-

dade e do ambiente de trabalho.

Neste âmbito, é ímpar discutir-

mos sobre o que são essas habilida-

des e como a escola pode adequar 

essa demanda na proposta pedagógi-

ca.

HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONAIS

Segundo Wagno Alves Bragan-

ça, especialista em formação ética 

e socioemocional, a própria Base 

Nacional define as competências 

como a “mobilização de conheci-

mentos - conceitos e procedimen-

tos, habilidades - práticas, cogniti-

vas e socioemocionais, atividades e 

valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho”.

Desenvolvimento socioemocional nas escolas:

uma perspectiva de 
ensino integral
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Nova BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve estar sempre sensível às 

necessidades complexas da sociedade para garantir que a educação promovida 

supra as necessidades dos próprios alunos. Por esse motivo, a Base já inclui o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

“Agora, as escolas e estudantes 

devem pensar o ensino e aprendiza-

gem na perspectiva integral, ou 

seja, usar todos os saberes para dar 

conta da existência humana, respei-

tando os princípios universais, como 

ética, direitos humanos, justiça e 

sustentabilidade”, disse.

De acordo com ele, essas habili-

dades estão inclusas na BNCC por-

que este documento considera que 

todas as dimensões da educação - 

cognitiva, socioemocional, corporal 

e a transcendência - funcionam arti-



autonomia em suas condutas, sen-

do flexível, mas, ao mesmo tempo, 

determinado em suas decisões, 

que devem ser tomadas com base 

em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários 

são outros pontos que são ressalta-

dos pela educação socioemocional.

CONTRIBUIÇÕES

Wagno defende que, ao ensinar 

habilidades socioemocionais, o 

estudante é preparado para a vida.

“Os estudantes devem utilizar 

os saberes para a sua vida diária, 

numa atitude respeitosa aos princí-

pios universais, como a ética, os 

direitos humanos, a justiça social e 

a sustentabilidade ambiental. Des-

sa maneira, à medida que o estu-

dante conhece a si mesmo, identifi-

ca suas emoções, e saiba como lidar 

com elas, aceitando seus limites 

como desafios de aprendizado, ele 

estará mais habilitado e preparado 

para o enfrentamento dos desafios 

da existência humana”, garantiu.

Todo esse conhecimento não 

fica retido - é colocado em prática 

no dia a dia, diante de conflitos e 

desencontros. Para Wagno, num 

mundo onde o egoísmo impera, 

onde há uma baixa capacidade para 

lidar as frustrações, as pessoas 

precisam exercitar o autocontrole, 

fruto do autoconhecimento, numa 

atitude respeitosa para com os 

outros.

“Na medida em que os estudan-

tes se reconheçam como autores e 

atores de sua própria história, se 

responsabilizando por suas esco-

lhas, pensando em como ele pode-

rá contribuir para a construção de 
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culadamente.

“Tratar das habilidades socioe-

mocionais é ver o aluno em sua 

integralidade, pois, conforme pre-

ceitua a própria base, 'as redes de 

ensino e escolas particulares terão 

diante de si a tarefa de construir 

currículos com base nas aprendiza-

gens essenciais estabelecidas na 

BNCC, passando, assim, do plano 

normativo propositivo para o plano 

de ação e da gestão curricular que 

envolve todo o conjunto de deci-

sões e ações definidoras do currícu-

lo e de sua dinâmica' (BNCC 2017 

p.20)”, citou.

COMPETÊNCIAS

Para Wagno, todas as compe-

tências preconizadas na BNCC es-

tão relacionadas às habilidades 

socioemocionais, devido à integra-

lidade do ser humano e do ensino-

aprendizagem a ele oferecido. Con-

tudo, as competências 8, 9 e 10 têm 

sido consideradas, pelos estudio-

sos, como as que se aplicam às habi-

lidade socioemocionais.

“Isso ocorre porque elas tratam 

das dimensões humanas relativas 

ao autoconhecimento, cuidado 

com a saúde física e emocional, 

reconhecer a diversidade humana, 

bem como reconhecer suas própri-

as emoções e as dos outros, ter 

autocrítica e capacidade de lidar 

com elas”, explicou.

De acordo com o especialista, 

exercitar a empatia, ser capaz de 

resolver conflitos pela via dialógi-

ca, mantendo uma atitude coopera-

tiva, respeitosa, acolhendo e valori-

zando a diversidade, bem como ser 

responsável por suas ações, tendo 

uma sociedade mais justa e solidá-

ria, é que estarão colocando em 

prática as habilidades socioemoci-

onais”, frisou. 

ADEQUANDO À 

PROPOSTA PEDAGÓGICA

O especialista defende que a 

escola deve encontrar um bom 

parceiro que seja afinado com a 

sua filosofia de trabalho para 

adequar o ensino dessas habilida-

des à proposta pedagógica do 

colégio. 

“Adquirir um 'programa de 

formação socioemocional' que 

não se alinhe ao jeito de ser da 

escola é um tiro no pé. Esse alinha-

mento é de fundamental impor-

tância para que haja coerência no 

fazer educação, uma educação 

que busque a formação integral 

do ser humano”, concluiu.

Na medida em que os 

estudantes se 

reconheçam como 

autores e atores de 

sua própria história 

eles estarão 

colocando em prática 

as habilidades 

socioemocionais

“

“Wagno Alves Bragança

Instituto Hexis / Bene



Olá, leitor! Abordo, nesse artigo, 

três temas de alta relevância: educa-

ção, tecnologia e negócios. Espero, ao 

longo dos próximos parágrafos, trazer 

insights que possam ajudar no desen-

volvimento de sua instituição escolar. 

Gestores de escolas, normalmente, 

não dormem sem pensar nas seguintes 

perguntas: “Como aumentar a minha 

receita?”; “Como reduzir a evasão?”; 

“Como me diferenciar de uma concor-

rência cada vez mais forte e prepara-

da?”. Esses três questionamentos re-

presentam, sem dúvidas, alguns dos 

maiores desafios gerenciais da escola 

atual.

CENÁRIO

Em primeiro lugar, analisaremos o 

cenário geral antes de pensarmos nas 

possíveis soluções. De forma ampla, 

qual é a realidade vivida, hoje, pelo 

nosso público? 

• Hiperconexão (barateamento dos 

smartphones e internet 4G).

• Demanda por formações cada vez 

mais práticas e flexíveis.

• Mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo.

• Famílias com restrições financeiras 

crescentes.

• Aumento de violência nos grandes 

centros urbanos.

Essa realidade afeta diretamente 

os nossos alunos, seus familiares e a 

relação cliente-escola. Na visão dos 

pais, a possibilidade do seu filho estu-

dar fora ou atender aos anseios do 

mercado de trabalho ganha cada vez 

mais importância frente ao desejo de 

ampliação das chances do filho passar 

no vestibular/ENEM e realizar a gradu-

ação dos sonhos. 

AUMENTANDO A 

COMPETITIVIDADE

Nesse cenário complexo e dinâmi-

co, o que a escola tradicional pode fa-

zer para ampliar a sua competitividade, 

a percepção de valor por parte do clien-

te e, por fim, o seu resultado financei-

ro? Temos alguns caminhos possíveis a 

percorrer:

- Ampliação do ticket médio: muitos 

colégios ainda concentram seus esfor-

ços na “briga de mensalidades”, esque-

cendo-se que ampliar o mix de produ-

tos, como, por exemplo, oferecer cur-

Finanças
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Novas fontes de receita
para escolas: graduação
e pós-graduação EAD

Eduardo
Ferreira
Engenheiro de produção e 

com formação em finanças, 

é especialista em 

implementação de técnicas 

de gestão ágil e enxuta 

para a transformação e o 

desenvolvimento 
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tradicionais.
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sos extras. Medidas como essa têm 

apresentado bons resultados.

- Ampliação do lifetime value 

(LTV – “valor do tempo de vida do 

cliente”): lucro gerado pelo cliente 

ao longo de toda a sua relação com 

o colégio. Quanto mais tempo o 

aluno estudar na escola e mais 

atividades extras contratar, maior 

será o LTV. 

Existem diversas alternativas 

para os colégios tradicionais atua-

rem nesse cenário, contudo, a ofer-

ta de educação a distância (EAD) 

em cooperação com uma institui-

ção de ensino superior é uma exce-

lente possibilidade e, não por aca-

so, me concentrarei em abordá-la 

nesse artigo.

EAD

O EAD é a modalidade de ensi-

no que mais cresce na atualidade, 

trazendo, aos estudantes, benefí-

cios interessantíssimos alinhados 

aos desafios descritos acima: 

flexibilidade (uso do PC ou smart-

phone em horários flexíveis), 

segurança (estudo realizado a 

partir de casa, evitando desloca-

mentos noturnos) e preço (como 

as aulas são disponibilizadas na 

plataforma online, há menor ne-

cessidade de investimento em 

infraestrutura). 

O menor custo é refletido em 

mensalidades muito menores do 

que as cobradas nos cursos presen-

ciais – em alguns casos, os descon-

tos chegam a 60% ou 70% do valor 

presencial. Não à toa, projeta-se 

que, em pouco tempo, teremos 

mais matrículas EAD do que pre-

senciais no Brasil.

Recentemente, o MEC assinou 

uma portaria normativa que am-

plia a possibilidade de instituições 

de ensino superior (IES) oferece-

rem educação a distância no país. 

Isso multiplicou os investimentos, 

por parte das IES, em expansão 

geográfica e na busca por parcei-

ros educacionais locais, já que o 

MEC exige a instalação de unida-

des físicas, chamadas de polos 

EAD, responsáveis pela captação 

de interessados, aplicação de pro-

vas presenciais e suporte ao aluno. 

Como investir em unidades própri-

as é muito caro e demorado, nor-

malmente busca-se parcerias com 

entidades locais.

VEREDAS EDUCACIONAIS    11

OPORTUNIDADE 

É justamente aí que se materiali-

za a oportunidade para os colégios 

tradicionais: por já atuarem na área 

de educação, entenderem a forma 

de atender o público, as demandas 

de sua região e, muitas vezes, en-

frentarem algum nível de ociosida-

de em suas salas, essas instituições 

tendem a ter maior probabilidade 

de sucesso na operacionalização de 

um polo EAD, atuando na captação 

de alunos EAD, oferecendo orienta-

ções gerais, aplicando as provas 

semestrais presenciais e, o melhor, 

ganhando bem por isso. 

Ao se associar a 

marcas fortes de 

ensino superior, a 

escola fortalece a 

percepção de valor 

por parte de seus 

clientes

“

“
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Unir profissionalismo e um 

produto EAD de qualidade à 

visão empreendedora e poder 

de execução de um colégio 

tradicional é a chave

“
“

Espero que a coluna tenha sido útil. Até a próxima!

• Deve-se encarar essa operação como um negócio 

à parte (equipe/gestão dedicadas). 

• Como qualquer negócio, o resultado não virá sem 

trabalho e investimento.

• Ter visão comercial, organização e qualidade no 

atendimento são primordiais.

• Unir profissionalismo e um produto EAD de 

qualidade à visão empreendedora e poder de 

execução de um colégio tradicional é a chave 

para se desenvolver um polo EAD de sucesso. 

Existem diversos exemplos de colégios que 

passaram a operar como polos EAD, amplian-

do a sua receita global e competitividade fren-

te aos concorrentes. 

• Ao se associar a marcas fortes de ensino superior, 

a escola fortalece a percepção de valor por parte 

de seus clientes, ampliando a confiança e a fidelida-

de dos mesmos. 

• Ao oferecer cursos superiores e de pós-graduação 

aos familiares de seus estudantes (pais, tios, ir-

mãos, avós etc), a escola amplia o ticket médio por 

cliente (no caso, considero como “cliente” cada 

núcleo familiar) e, consequentemente, a receita 

como um todo. Sem contar que alunos do EAD po-

dem trazer clientes para o colégio também.

• Ao oferecer a possibilidade de formandos de 

ensino médio realizarem a graduação EAD no pró-

prio colégio, a escola amplia o lifetime value (LTV) 

e, consequentemente, a receita como um todo.

• Passar a oferecer formação superior (graduação 

e pós-graduação) em sua escola significa a possibi-

lidade de gerar ainda mais impacto na comunidade 

local.

POLO EAD
BENEFÍCIOS Conheça alguns benefícios de se implementar um polo EAD em seu colégio.

DESAFIOS Seguem alguns desafios para uma escola operacionalizar um polo EAD de sucesso:





O Natal é mais do que uma data para consumir ou ter como figura principal o Papai Noel: é o 

nascimento de Jesus e deve ser realçada como tal. Observando por essa ótica, as escolas cristãs, ao 

celebrarem essa data, reforçam a confessionalidade da instituição.

O Natal é, para muitas pessoas, o 

momento de mesas fartas e trocas de 

presentes. Nessa lógica, muitos se es-

quecem do verdadeiro sentido do Na-

tal: a chegada de Jesus na terra para 

concretizar a nossa salvação. Nesse 

sentido, as escolas cristãs buscam res-

gatar os valores dessa data: o amor, a 

união e a comunhão com família e ami-

gos.

Michelle Calazans, coordenadora 

pedagógica do Instituto Presbiteriano 

de Nilópolis (RJ), concorda com essa 

reflexão. “Trabalhamos o verdadeiro 

sentido do Natal, tendo como temática 

'O nascimento de Jesus e o seu grande 

propósito na Terra', trazendo a refle-

xão de que Jesus é o foco principal nes-

ta data festiva”, apontou. 

Venância Maria dos Santos Vargas, 

diretora pedagógica do Colégio Batista 

do Vilar, localizado em São João do 

Meriti (RJ), aponta que é uma festivida-

de muito importante para uma escola 

confessional Batista, uma vez que reme-

te à grande missão de Jesus para a sal-

vação dos homens.

“O personagem central do natal não 

é o 'Papai Noel', nem mesmo a mesa 

farta de produtos calóricos, mas sem-

pre será Jesus Cristo - o Deus que se fez 

carne e habitou entre nós e que vive em 

nós. É um momento em que procura-

mos passar os valores e princípios de 

nossa fé, os quais estão muito acima da 

festa religiosa. O 'Feliz Natal' sempre 

será a presença de Jesus nos corações!”, 

exclamou Venância.

CONFESSIONALIDADE

Venância considera que é um mo-

mento importante para celebrar a pre-

sença de Jesus Cristo na vida da escola.

“Embora seja muito difícil comemo-

Confessionalidade

Natal nas escolas:
reforçando a confessionalidade

da sua instituição
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O personagem 

central do natal não 

é o 'Papai Noel', 

nem mesmo a mesa 

farta de produtos 

calóricos, mas 

sempre será Jesus 

Cristo

“

“Venância Maria
dos Santos Vargas

Diretora  pedagógica do

Colégio Batista do Vilar (RJ)



rar o Natal, pelo fim do ano letivo, 

lembramos sempre que o mais im-

portante, na maior festa religiosa 

da cristandade, é permitirmos que 

Jesus Cristo viva em nós e através 

de nós. É um momento muito im-

portante para ensinarmos sobre a 

importância do amor ao próximo, 

da solidariedade e da certeza de 

que as pessoas são mais importan-

tes do que as coisas”, afirmou.

Igualmente, Michelle concorda 

que esse momento é ímpar para 

enfatizar Jesus e sua vinda na Terra, 

agregando ao tema valores como o 

amor, a união, estar em comunhão 

com a família e os amigos.

“Temos como missão oferecer 

uma visão integral para os nossos 

alunos, por meio de um ensino ori-

entado para as exigências da atuali-

dade, com base na Cosmovisão 

Cristã Reformada e na integração 

da família com a escola, sendo o 

Natal uma excelente oportunidade 

para enfatizar Jesus, Sua missão e 

valores”, explicou. 

CONSCIENTIZAÇÃO

A diretora Venância aposta em 

orientar, durante o ano todo, junta-

mente com a capelania, com traba-

lhos a respeito dos princípios e valo-

res que envolvem o nascimento de 

Jesus.

Além disso, procuram sempre 

promover manifestações culturais 

em forma de adoração - que ocor-

rem, comumente, nas outras cele-

brações como na páscoa, dia das 

mães, dos pais, dia das crianças, 

projetos, exposições culturais e 

datas de comemorações cívicas.

Segundo Venância, a conscienti-

zação ocorre também na época 

natalina. “Nos eventos mais próxi-

mos do fim de ano, sempre, ao 

desejarmos 'Feliz Natal' aos pais e 

alunos, fazemos questão de expli-

car o que significa ter um feliz 

natal, que é bem mais do que uma 

mesa farta com todos os apetre-

chos da cultura, mas é permitir que 

a luz de Jesus brilhe em nós, res-

plandecendo nas trevas para ilumi-

nar a vida de muitos”, ressaltou.

COMEMORAÇÃO

Já a coordenadora Michelle 

contou que o planejamento da 

comemoração de Natal começa no 

início do segundo semestre. “Como 

uma escola confessional cristã, 

assim como cada projeto almejado, 

nosso primeiro passo é gerar a can-

tata através da oração. Desde o 

segundo semestre, já começamos a 

pensar em relação ao tema que 

será trabalhado (o nome que dare-

mos à cantata). A partir do 4º bi-

mestre, iniciamos os ensaios e ajus-

tes que se façam necessários para 

apresentação”, salientou.

Ainda segundo ela, a cantata é 

VEREDAS EDUCACIONAIS    15

uma junção dos talentos percebi-

dos nos alunos. “Promovemos 

danças, corais, teatros e musical. 

Apresentamos como parte do co-

ral músicas em inglês e espanhol, 

incluímos as atividades extras que 

são desenvolvidas na escola e apre-

sentamos também o ballet. Envol-

vemos todos os alunos da escola 

nessa comemoração”, acentuou.

CONTAGEM REGRESSIVA

O IPE já está em contagem re-

gressiva para a Cantata de Natal, 

de acordo com Michelle, a qual ela 

definiu como “uma bonita apre-

sentação do que foi ensinado, o 

que de fato nossos alunos apren-

deram sobre o verdadeiro sentido 

do Natal, o real valor e significado 

do Natal para o cristianismo”.

“Apresentaremos essa história 

em um formato de peça musical, 

envolvendo dança e coral. E ainda 

surgem na caminhada algumas 

inspirações, podendo ocorrer al-

guns acréscimos e ajustes a fim de 

tornar esse evento tão especial 

para nossos alunos, suas famílias e 

nossa Instituição”, entusiasmou-se 

Michelle.

Comemorações de natal que reforçam a confessionalidade de nossas escolas. À esquerda, no Colégio Batista do Vilar (RJ). 
À direita, apresentação natalina dos alunos do Instituto Presbiteriano de Nilópolis (RJ).



 Há quem viva uma vida inteira sem 

encontrar o seu grande propósito nela. 

Não foi o caso da Débora Bueno Muniz 

Oliveira. Desde muito jovem, já sabia o 

caminho que queria trilhar: o da educação. 

 Aos 18 anos, concluinte do curso de 

Magistério, foi ser professora, nas pala-

vras dela, em uma escola que se locali-

zava na zona rural da pequena cidade 

de Rolândia. Após esse início, no qual 

até merenda para os alunos ela fez, 

vieram as graduações em Letras e Peda-

gogia e uma série de desafios no exercí-

cio da sua missão de educadora cristã.

Essa jornada, além de análises sobre 

a educação confessional no Brasil, você 

encontra abaixo, por meio da entre-

vista que ela concedeu a nós. 

 Revista Veredas: A sua história 

com a educação começou muito cedo. 

Há quantos anos a senhora está 

envolvida com educação? Como foi 

que a senhora começou a sua carrei-

ra? Conta um pouquinho dessa traje-

tória para a gente.

 Débora Bueno: Iniciei minha carreira 

profissional aos 18 anos, ao concluir o 

curso de Magistério, em uma escola 

pública da pequena cidade de Rolân-

dia, no Paraná. Fiz o concurso da prefei-

A paranaense da cidade de Rolândia iniciou a sua jornada na educação aos 18 anos, ao concluir o 

magistério, dando aula na zona rural. Passados 50 anos, muitas experiências e histórias, ela 

concedeu uma entrevista à Veredas para falar sobre os principais desafios dessa trajetória e sobre o 

futuro da educação confessional no Brasil.

tura para professora primária 

(era o nome dado naquela 

época – 1973) e fui ser profes-

sora na zona rural. 

 Eram pequenas escolas, 

que ficavam em fazendas ou 

pequenos distritos, com salas 

multisseriadas, e o professor 

era responsável, não apenas 

por ensinar os conteúdos das 

séries (1ª à 4ª série), mas, ain-

da, por manter a sala de aula 

limpa e muitas vezes, por fazer 

a merenda também. 

 Depois cursei Letras e Peda-

gogia e fui conhecendo o tra-

balho como professora em 

outros segmentos. Trabalhei 

desde a Educação Infantil até 

o Ensino Superior. 

 Fui professora, coordena-

dora, diretora de escolas, no 

Paraná e em São Paulo. Tendo, tam-

bém, uma breve experiência como dire-

tora interina do Colégio Presbiteriano 

Mackenzie em Brasília.

Portanto, minha história com a edu-

cação tem quase 50 anos! E é recheada 

de bonitas e incríveis experiências!

Débora Bueno:
uma vida dedicada à educação

Perfil de Gestor
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Revista Veredas:  O que a 

senhora pensa sobre o caráter 

de missão de um educador con-

fessional?

 Débora Bueno: O educador 

cristão tem um compromisso 

responsável com os fundamen-

tos e valores do Cristianismo e 

isso o torna modelo e exemplo a 

ser seguido. 

 No evangelho de Mateus, capí-

tulo 5, lemos: “Vocês são o sal 

para a humanidade; mas, se o sal 

perde o gosto, deixa de ser sal e 

não serve para mais nada. É 

jogado fora e pisado pelas pes-

soas que passam. Vocês são luz 

para o mundo. (...) Assim, tam-

bém, a luz de vocês deve brilhar 

para que os outros vejam as coi-

sas boas que vocês fazem e lou-

vem o Pai de vocês que está no 

céu”.  

 Por isso, mais do que compe-

tência e eficiência no desenvolvi-

mento do trabalho escolar de 

excelência, a escola cristã e seus 

educadores têm uma missão: 

serem sal e luz! É missão de vida! 

Missão dada pelos fundamentos, 

pela visão cristã de mundo que 

move e sustenta seu trabalho, 

sua vocação!

Revista Veredas: Qual foi o 

maior obstáculo que a senhora 

passou nessa vida de educado-

ra? Como o administrou?

 Débora Bueno: Prefiro pensar 

que não encontrei obstáculos, 

em minha trajetória profissional, 

mas desafios! Muitos desafios! 

Ensinar é desafio! Administrar é 

desafio! Lidar com sentimentos, 

relacionamentos e aprendiza-

gem é desafio! O dia-a-dia de uma 

escola é desafio constante!

  Lembro-me de alguns momen-

tos de grandes desafios... Vou 

citar dois. 

 O primeiro está ligado à altera-

ção do nome da escola e de ajustes 

no PPP – Projeto Político Pedagó-

gico – do Colégio Presbiteriano 

Mackenzie em São Paulo, onde eu 

era diretora. 

 Não havia no nome da escola a 

palavra Presbiteriano, o que deixa-

ria clara sua identidade e essência. 

Houve, num primeiro momento a 

preocupação com a imagem da 

escola na comunidade externa e 

possível perda de alunos, o que não 

aconteceu. A imagem ficou fortale-

cida e o número de alunos aumen-

tou. Mas foi necessário administrar 

a questão com as famílias, explican-

do, pacientemente, a quem nos 

procurava, que não haveria proseli-

tismo no trato da questão e que os 

princípios ético-morais e valores 

universais buscado por todos 

seriam ensinados e vivenciados na 

escola. 

 O segundo diz respeito ao 

desenvolvimento da Proposta Edu-

cacional do Sistema Mackenzie de 

Ensino e a operacionalização da 

produção. Foi grande a responsabi-

lidade, mas Deus reuniu pessoas 

especiais e comprometidas com 

essa “obra”, o que tornou o traba-

lho uma experiência gratificante e 
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extremamente enriquecedora. 

 Não posso deixar de citar o Pro-

fessor Solano Portela – Superinten-

dente de Educação Básica do Mac-

kenzie à época – e o Reverendo 

Mauro Meister – Diretor do Centro 

de Pós-Graduação Andrew Jumper. 

Vivemos, eles, eu e uma equipe 

maravilhosamente comprometida 

momentos de extrema tensão e 

muito trabalho. Mas que valeram a 

pena!

Revista Veredas: Que momento 

marcou a sua trajetória na educa-

ção? Pode ser alguma história 

interessante que aconteceu, 

alguma mudança…

 Débora Bueno: Como disse ante-

riormente, sou paranaense e iniciei 

minha trajetória profissional no 

interior do Paraná. 

 Depois de muitos anos de traba-

lho, em escolas de Londrina, decidi 

me mudar para São Paulo, acei-

tando um convite para trabalhar no 

Colégio Mackenzie, como Coorde-

nadora de Ensino Fundamental II. 

 Certamente, uma mudança 

assim não é fácil e causa alguma 

ansiedade e preocupação. Mas 

quem confia em Deus, sabe que a 

vontade Dele é sempre boa, perfeita 

e agradável. 

 Deus abriu as portas e me aben-

çoou sobremaneira... A partir de 

então, pude conhecer pessoas 

envolvidas com educação escolar 

cristã, entender e me apropriar de 

conhecimentos na área, apren-

dendo a colaborar com outras esco-

las, principalmente, no entendi-

mento do que é a cosmovisão cristã 

aplicada à educação.  

 Ser reconhecida como uma edu-

cadora cristã comprometida com a 

excelência educacional é minha 

maior alegria!

Revista Veredas: Qual a senhora 

considera que são os maiores 

Mais que 

competência e 

eficiência no 

desenvolvimento do 

trabalho escolar, a 

escola cristã e seus 

educadores têm 

uma missão: serem 

sal e luz!”

“

“



desafios para a educação confes-

sional hoje?

 Débora Bueno: Creio que há 

grandes desafios para a educação 

escolar cristã, como, por exemplo: 

ir além de uma visão curricular 

focalizada em seus pormenores 

para mover-se a uma posição que 

integra claramente os detalhes do 

conhecimento em uma perspec-

tiva bíblica; o currículo escolar ser 

visto como um todo unificado, e 

não em tópicos fragmentados; o 

ensino de qualquer tópico não ser 

apenas uma modificação da abor-

dagem usual – deve ser, na verda-

de, uma nova diretriz radical 

daquele tópico dentro da estru-

tura filosófica do cristianismo.   

Revista Veredas: Como a senhora 

acredita que será o futuro da 

educação confessional?

 Débora Bueno: A educação con-

fessional está amparada tanto 

pela Constituição de 1988 quanto 

na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) nº. 9.394 de 20 

de dezembro de 1996. 

 Ambas definem o papel da 

escola como um agente capaz de 

contribuir para o pleno desenvolvi-

mento da pessoa, preparando-a 

para a cidadania e qualificando-a 

para o trabalho e projetos em rela-

ção ao conjunto da sociedade. 

 As escolas confessionais preci-

sam lembrar sempre que são legais 

(estão previstas na Lei) e necessári-

as, pois nas palavras do Reverendo 

Augustus Nicodemus: “A prática do 

ensino requer uma filosofia de 

educação, que, por sua vez, exige 

ideias, métodos e valores e se ori-

enta para um ideal na educação”. 

Por trás disso, e influenciando cada 

escolha que se faz, está uma con-

cepção de vida, de mundo, do ser 

humano, que, por fim, irá determi-

nar o método. 

 Quanto mais excelente, quanto 

mais comprometida com os valores 

eternos, melhor será o futuro da 

educação cristã!

 

Revista Veredas: A senhora vê 

uma tendência ao aumento da 

procura por essas instituições? 

Se sim, isso é motivado pelo o 

quê?

 Débora Bueno: Sim. Vejo uma 

tendência no aumento da procura 

por escolas que ofereçam mais que 

a formação acadêmica formal.

  Entendo que há uma busca das 

famílias por uma educação que vise 

à formação integral do ser huma-

no. 

 Vivemos uma crise de valores e 

as famílias têm repassado à escola 

a responsabilidade pela educação 

das crianças; já a escola não está 

preparada para assumir funções 

outras, além da educação formal. É 

preciso, portanto, unir forças: 

escola e família! 

 Nas palavras da Profª Isabel 

Parolin: “tanto a família quanto a 

escola desejam a mesma coisa: 

preparar as crianças para o mundo. 

No entanto, a família tem suas 

particularidades que a diferenciam 

da escola, e suas necessidades que 

a aproximam dessa mesma institui-

ção. A escola tem sua metodologia 

e filosofia para educar uma criança; 

contudo, ela necessita da família 

“

“

As escolas cristãs têm 

a responsabilidade de 

orientar o coração da 

criança em direção à 

sua identidade como 

portador da imagem 

de Deus e como 

cidadão solidário e 

responsável.

para concretizar o seu projeto edu-

cativo”. 

 O segredo é trazer a família para 

junto da escola, lembrando do que 

nos diz o profeta Amós: “Acaso 

andarão dois juntos, se não estive-

rem de acordo?”  (Amós 3.3). 

 As escolas cristãs têm a respon-

sabilidade de orientar o coração da 

criança em direção à sua identi-

dade como portador da imagem de 

Deus e como cidadão solidário e 

responsável.
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Com o passar do tempo, a quan-

tidade de escolas cristãs aumentou. 

Atualmente, sem contar as católi-

cas, existem mais de 1.000 institui-

ções cristãs no Brasil. Algumas con-

tinuam ligadas diretamente às 

denominações, outras são manti-

das por igrejas e outra parte é man-

tida por empresários evangélicos, 

sendo a maioria delas de pequeno 

ou médio porte.

Essas pequenas escolas, assim 

como empresas, têm de driblar uma 

série de desafios no que concernem 

a área financeira, de marketing, 

comercial, entre outras. Nesse sen-

tido, buscamos ensaiar alternativas 

para esses obstáculos.

 MISSÃO

Os colégios cristãos - de todos os 

tamanhos - sempre cumpriram um 

papel evangelístico e social: a mis-

são de educar crianças e adolescen-

tes com princípios bíblicos, com 

valores e ética. 

Ademais, nas escolas cristãs não 

estudam apenas filhos de famílias 

evangélicas, mas pessoas de diver-

sas religiões e muitos até sem 

nenhum tipo de crença. O que faz 

estes pais optarem por escolas cris-

tãs é a qualidade e o ensino diferen-

ciado em relação a princípios e valo-

res - o que está intimamente interli-

gado à missão destas instituições.

Segundo o Reverendo Geomá-

rio Moreira Carneiro, especialista 

em gestão escolar, é esse sentido 

missionário que orienta a abertura 

de uma escola. “O que deve motivar 

abertura de uma escola é o propó-

sito de ser relevante na educação 

das crianças de uma determinada 

região”, confirmou.

Além disso, todas as decisões 

pedagógicas devem ser norteadas 

para cumprir essa missão com exce-

lência. “Nas decisões pedagógicas, 

o que deve prevalecer é qualidade 

do ensino e também o estabeleci-

mento de uma metodologia de 

ensino que permita a formação de 

valores e princípios”, aconselhou.

ASSOCIAÇÕES

Nesse contexto missionário, 

com o fito de apoiar diretamente as 

escolas para a formação curricular 

baseada em princípios bíblicos e 

para desmistificar preconceitos 

sobre a educação escolar cristã, 

surgiram as associações.

“Existem as associações deno-

minacionais, que congregam esco-

las de uma mesma denominação, 

que é o caso da ANEP (Presbiteria-

na), ANEB (Batista), Sinodal e ANEL 

(Luteranas), COGEIME (Metodista) 

e a associação que reúne as escolas 

Adventistas. 

Essas associações formam a 

ABIEE – Associação Brasileira de 

Instituições Educacionais Evangéli-

cas. Além das associações denomi-

nacionais, temos a ACSI – Associa-

ção Internacional de Escolas Cristãs 

e a AECEP – Associação de Escolas 

Cristãs de Educação por Princípi-

os”, citou Rogério Moreira Schei-

degger, Consultor da Prospecta 

Educacional.

Essa ajuda é de grande serven-

tia à medida que a maior parte das 

escolas cristãs são de pequeno ou 

médio porte. “Apesar de serem 

escolas pequenas, estas lidam com 

desafios gigantes, não importando 

se a mantenedora é associação 

denominacional, igreja ou mesmo 

um empresário e educador cristão. 

São pequenas escolas, mas com 

uma grande missão. São pequenas 

escolas, mas com grandes desafi-

os”, ressaltou Rogério.

DESAFIOS

Ainda segundo o consultor Pros-

pecta, é difícil listar os desafios de 

Sendo guiadas por desejos missio-

nários, as escolas pequenas, como 

uma empresa, passam por inúmeras 

dificuldades, seja no setor financei-

ro, educacional ou de marketing. 

Pensando nisso, em conjunto com 

especialistas, traçaremos soluções 

para essas problemáticas.
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uma escola cristã, sendo mais fácil 

listar as áreas onde estes se encon-

tram.

“Os maiores desafios estão na 

área financeira, tributária, comerci-

al, marketing, concorrência preda-

tória e na própria área educacional. 

As escolas cristãs sendo, em sua 

maioria, escolas de menor porte, 

são dirigidas por uma ou duas pes-

soas que precisam entender e 

gerenciar o administrativo e o edu-

cacional”, apontou.

FINANÇAS

Segundo Geomário, especialista 

em gestão escolar, toda escola pre-

cisa tomar cuidados para se manter 

financeiramente equilibrada. 

“Uma escola confessional deve, 

sobretudo, tomar cuidado para não 

fazer dela um cabide de emprego. 

Outras medidas incluem não permi-

tir que a inadimplência seja crescen-

te, tomar cuidado para não gerar 

endividamento e sempre procurar 

fazer uma reserva técnica no mínimo 

o equivalente a uma folha de paga-

mento mensal”, sugeriu.

Além disso, Geomário considera 

imprescindível fazer os investimen-

tos certos para garantir cresci-

mento com sustentabilidade. “Uma 

escola pequena não pode pensar 

em fazer grandes investimentos. 

Mas pode estabelecer um planeja-

mento de investimento na sua 

estrutura e na sua equipe profissio-

nal para manter sua equipe sempre 

motivada”, evidenciou.

Eduardo Melo, gerente de polos 

EAD da Unigranrio e especialista em 

gestão, defende que uma pequena 

instituição é um negócio como qual-

quer outro e, por esse motivo, além 

de oferecer um serviço de qualida-

de, precisa ser viável financeiramen-

te. 

“Falando de forma simplificada, a 

escola precisa receber mais do que 

gasta para prestar o serviço educaci-

onal. Nesse sentido, é imprescindí-

vel que o responsável pela institui-

ção domine a área financeira tanto 

quanto a área pedagógica. Se ele 

não dominar, precisa se juntar a 

quem domine, seja uma consultoria 

ou gestor profissional”, elucidou 

Eduardo.

O principal desafio, segundo o 

especialista em gestão, é que, em 

uma escola, os custos fixos precisam 

ser rateados por um número pequeno 

de alunos.

“Estamos falando, por exemplo, 

da folha de pagamento de professo-

res. Em uma turma reduzida, situa-

ção muito comum em escolas meno-

res, o custo da hora desse professor 

precisará ser rateado por um número 

pequeno de alunos. Isso torna a 

operação mais cara, tendo em vista 

que o lucro por aluno será menor 

naquela turma. Uma consequência 

dessa situação é a redução da com-

petitividade da instituição, que 

acaba tendo de encarecer o valor 

da mensalidade”, explicou.

Ademais, esse desequilíbrio 

financeiro acaba gerando outras 

problemáticas. “O colégio acaba 

tendo reduzida a sua capacidade de 

pagar bons salários e investir, por 

exemplo, em marketing e novas 

tecnologias”, alertou.

Segundo o especialista, cinco 

erros comuns estimulam a ocorrên-

cia dessa espiral negativa. A citar: 

ausência de planejamento financei-

ro, falta de monitoramento finan-

ceiro, gestão ineficiente de inadim-

plência, implementação de promo-

ções sem critério e financiamentos 

em cima da hora.

Ed u a r d o  d e f e n d e  q u e  u m 

pequeno negócio tenha um orça-

mento anual e um controle mensal. 

Esse controle deve ser feito pre-

vendo receitas e custos e, a partir 

disso, é possível projetar a receita e 

a margem de lucro desejada, além 

“
“

Os maiores desafios estão na área financeira,

tributária, comercial, marketing, concorrência

predatória e na própria área educacional

Rogério Scheidegger
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de calcular valor disponível para 

investimentos, saneamento de 

custos e melhorias. 

“Não ter um orçamento a ser 

perseguido é o mesmo que viajar 

para o exterior sem saber quanto 

se pode gastar no cartão de crédi-

to. No final, a conta vai chegar e o 

resultado será a deterioração do 

lucro (ou aumento do prejuízo), por 

meio da ampliação dos gastos com 

juros e amortizações”, ponderou.

Da mesma forma que, para Edu-

ardo, não adianta ter um planeja-

mento financeiro se a instituição 

não tem sistema de monitora-

mento e controle do que se passa 

no caixa.

“Como determinar se o orça-

mento está sendo cumprido se a 

medição não ocorre? Existem siste-

mas financeiros modernos capazes 

de criar relatórios online e de 

forma sincronizada ao extrato da 

conta bancária que podem auxiliar 

no controle”, indicou.

Segundo o gestor, outro ponto 

que precisa ser gerido é a inadim-

plência. Esta é uma realidade que 

precisa ser prevista e gerenciada 

pelo gestor. 

“Quando isso não ocorre, a situ-

ação tende a virar uma bola de 

neve. Soluções podem envolver a 

contratação de empresas de 

cobrança, programa de incentivo à 

quitação de débitos e o estabeleci-

mento de multas contratuais por 

atraso de pagamento”, apontou.

Além do referido, Eduardo 

aponta que promoção é algo que, 

se não for bem pensado, pode colo-

car a saúde financeira da escola em 

risco.

“Quantos alunos pagando um 

ticket médio de R$x são necessá-

rios para o colégio atingir o ponto 

de equilíbrio (cenário em que recei-

tas se igualam às despesas)? Para o 

próximo ciclo de matrículas, qual 

promoção poderá ser aplicada sem 

colocar o caixa da escola em risco? 

Se o colégio reduzir a mensalidade 

(promoção), reduzirá a receita men-

sal por aluno mas tenderá a ampliar 

a receita global, já que mais alunos 

estarão propensos a efetivar matrí-

cula. Criar promoções sem enten-

der as implicações por trás de cada 

decisão é o mesmo que dirigir um 

carro de olhos vendados!”, excla-

mou.

O último ponto abordado como 

problemático pelo especialista em 

gestão perpassa os financiamentos 

em cima da hora, seja para a realiza-

ção de obras, investimento em 

inovação ou para equilíbrio de capi-

tal de giro. O problema é a falta de 

planejamento ao pegar esses 

empréstimos.

“Não é incomum termos colé-

gios financiando seus investimen-

tos por meio do cheque especial de 

suas contas, um dos maiores juros 

da atualidade. Isso ocorre pois, 

normalmente, não há planeja-

mento para a contratação de finan-

ciamentos. Sem planejamento, não 

há tempo para buscar e negociar as 

melhores condições. Normalmen-

te, a origem dos resultados finan-

ceiros negativos dos colégios se 

deve ao mau planejamento e ges-

tão dos financiamentos, gerando 

endividamentos bancários crescen-

tes”, diagnosticou Eduardo.

MARKETING

Outro ponto que costuma ser 

negligenciado nas pequenas esco-

las é o marketing. Segundo o con-

sultor e especialista em marketing 

da Prospecta Educacional, Leo-

nardo Oliveira, muitas escolas de 

pequeno e médio porte podem 

achar que marketing é para gran-

des redes educacionais.

“É importante destacar que ser 

uma instituição de ensino com ori-

entação em marketing é pensar em 

estratégias para construir a pro-

posta de valor perante o público 

interno (alunos, famílias e colabo-

radores) e na comunidade onde 

está inserida. Isso independente se 

é uma escola de 100 ou 5 mil alu-

nos”, ponderou Leonardo.

Além disso, usar as ferramentas 

corretas de marketing é ímpar para 
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Não ter um 

orçamento a ser 

perseguido é o 

mesmo que viajar 

para o exterior sem 

saber quanto se 

pode gastar no 

cartão de crédito.

“

“Eduardo Melo



escolas que não são as maiores em 

estrutura física.

“Chega nem a ser uma opção. É 

vital. É vital porque apresenta os 

seus diferenciais e te posiciona no 

mercado de uma forma mais com-

petitiva. Quando falamos do uni-

verso digital, a percepção de valor 

entre as marcas pode variar muito. 

Assim, de acordo com sua apresen-

tação na internet, uma escola com 

piscina olímpica e outra que faz 

banho de mangueira com seus alu-

nos podem ter valor equivalente na 

avaliação de uma família. A posição 

da sua instituição na busca do Goo-

gle, o seu conteúdo nas redes soci-

ais e a qualidade do seu site institu-

cional, por exemplo, pode fazer 

uma diferença enorme no conjunto 

da experiência digital dessa família 

com a sua marca”, argumentou o 

especialista em marketing.

Leonardo apontou, também, a 

necessidade de investir em marke-

ting o ano inteiro, e não só na cam-

panha de matrículas. 

“O marketing educacional para 

pequenas e médias instituições de 

ensino não pode estar restrito ao 

período de matrículas, mas num 

projeto anual envolvendo os líde-

res da escola. Essa cultura de pen-

sar eventos, presença na internet, 

pesquisas, treinamento de equipe, 

comunicação interna e campanha 

de matrículas como um todo pode 

fazer toda a diferença para sua 

escola perante grandes concorren-

tes”, endossou o publicitário.

Além disso, é importante menci-

onar também que a definição de 

marketing ultrapassa planeja-

mento de propagandas. “Também 

é marketing pensar na sua política 

de preços, na qualidade dos seus 

serviços educacionais e no aprimo-

ramento da sua estrutura física. 

Para isso, pesquisas de satisfação e 

análise da concorrência são impres-

cindíveis”, concluiu Leonardo.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Muitas pessoas pensam em 

inovação como desenvolvimento 

de um novo produto, serviço ou 

tecnologia, mas este movimento 

envolve, também, novos modelos 

de negócios, novas formas de aten-

dimento ao cliente, novos proces-

sos e novos meios de cooperação e 

competição no ambiente empresa-

rial.

“Num mundo cada vez mais 

competitivo, investir em inovação é 

uma maneira de dar sobrevivência 

ao negócio. Muitos gestores não 

conseguem enxergar a importância 

da inovação para continuidade de 

sua empresa”, constatou Rogério.

Para ele, promover inovação é 

sensibilizar, estimular, promover e 

ensinar sobre a cultura da inovação 

e do empreendedorismo. “As esco-

las têm papel fundamental na pro-

moção da inovação, pois são agen-

tes desta!”, exclamou.

Rogério defende que os alunos 

precisam viver em um ambiente de 

inovação para estarem mais prepa-

rados para ingressar na vida profis-

sional, quando, certamente, irão 

enfrentar um ambiente extrema-

mente competitivo.

“Ensinar os alunos num ambi-

ente de inovação é trabalhar com 

robótica, espaço maker, ensino 

bilíngue, metodologias ativas e 

utilizar plataformas que são elabo-

radas para o crescimento do pro-

cesso de inovação dentro das esco-

las. Entretanto, deve-se tomar os 

cuidados necessários para evitar 

modismos e utilização de métodos 

e práticas que não irão contribuir 

efetivamente para o crescimento 

do aluno”, declarou. 

Por esse motivo, dentro do pos-

sível, as escolas precisam trabalhar 

a agenda da inovação, para desen-

volver nos alunos uma melhor pre-

paração para o futuro mercado de 

trabalho. “Neste ponto, as dificulda-

des das escolas cristãs de menor 

porte devem ser vencidas com par-

cerias e projetos”, finalizou.

A posição da sua instituição na busca do Google, o 

seu conteúdo nas redes sociais e a qualidade do 

seu site institucional, por exemplo, pode fazer uma 

diferença enorme no conjunto da experiência 

digital dessa família com a sua marca.

“
“Leonardo Oliveira
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Mestre em Gestão Empresarial 
pela FGV, Pós-Graduado em 
Educação, Licenciado em Histó-
ria e Bacharel em Teologia. 
Consultor na área educacional 
com 35 anos de experiência em 
educação. É sócio diretor da 
Prospecta e da Revista Veredas 
Educacionais.

Rogério Scheidegger

1. CAPTAÇÃO DE ALUNOS

É importante pensar em capta-

ção durante o ano todo. Se o plane-

jamento só é feito quando está se 

aproximando o mês de julho e agos-

to, acaba sendo mais desgastante 

para os envolvidos - devido à quan-

tidade de providências a serem 

tomadas.

Comece o planejamento em 

março e busque investir em marke-

ting - principalmente o digital. Faz 

toda a diferença!

2. PENSAR FORA DA CAIXA

Se considerarmos o período de 

mudanças que estamos vivendo 

devido ao avanço tecnológico, pre-

cisamos pensar diferente todos os 

dias. 

O que podemos agregar à ges-

tão da escola ou ao processo educa-

cional que podemos fazer diferen-

te, trazer mais qualidade e resulta-

dos? É investir em ensino bilíngue? 

É criar um espaço maker? 

Esse "pensar fora da caixa" deve 

ser uma constante nos dias de hoje.

 

3. TER UMA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA BEM DEFINIDA

Algumas escolas adotam linhas 

pedagógicas específicas, outras 

são ecléticas, outras seguem os 

seus sistemas de ensino e existem 

aquelas escolas que têm uma prá-

tica pedagógica, mas sem uma pro-

posta definida. 

As escolas de missão devem ter 

uma proposta pedagógica defini-

da, bem pensada, estudada, para 

que, por meio de sua linha, possa 

capacitar os seus professores, pro-

mover um acompanhamento e 

gerar resultados.

Neste contexto de missão, é 

bom que as escolas cristãs conhe-

çam as propostas de trabalho da 

ACSI (Associação Internacional e 

Escolas Cristãs) e da AECEP (Associ-

ação de Escolas Cristãs de Educa-

ção por Princípios), pois poderão 

alinhar as suas linhas pedagógicas e 

metodologias que vão ao encontro 

da sua missão.

4. GESTÃO ESPECIALIZADA

As escolas cristãs, principal-

mente as de pequeno e médio por-

te, precisam investir numa gestão 

profissionalizada com planejamen-

to, metas e busca por resultados.

Com esse “olhar de fora”, o espe-

cialista poderá ver o que está tra-

vando o crescimento da escola, 

entregar soluções personalizadas e 

garantir uma expansão sustentável 

da instituição.

Pensando
em soluções
para os
principais
dilemas
de pequenas
escolas
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Pedagogia

Reprovação: 
como prevenir esse resultado

Todas as escolas, sendo públicas ou privadas, buscam trabalhar suas propostas pedagógicas para 

aprovar e não para reprovar alunos. Por esse motivo, é parte das ações escolares observar os 

fatores causadores e acompanhá-los durante o ano para evitar a reprovação ao final do ano.

A reprovação é um tema que está 

sempre sendo analisado por todos os 

envolvidos com a educação: pedago-

gia, psicopedagogia, licenciaturas, 

conselhos de classes, capacitações 

pedagógicas e outros e divide opiniões. 

A verdade, felizmente, é que esse pro-

blema pode ser evitado com as atitu-

des certas.

A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases 

da Educação define que uma criança 

que está no ensino infantil com 5 anos 

não pode ser reprovada - isto por 

entender que não existem causas para 

retenção do aluno, uma vez que a cri-

ança está se desenvolvendo e esse 

desenvolvimento é avaliado qualitati-

vamente, e não por etapas que preci-

sam ser “vencidas”.

Contudo, nos segmentos posterio-

res, conforme divisão do nosso sistema 

de educação básica, os quais são sepa-

rados por faixa etária, é esperado do 

aluno certos comportamentos, habili-

dades e desenvolvimento social e cog-

nitivo.

CAUSAS

Segundo Fernanda da Cunha Alves, 

diretora do Instituto Presbiteriano de 

Educação (IPE) em Volta Redonda (RJ), 

existem causas respaldadas por leis e 

outras que merecem uma análise crite-

riosa de um pedagogo e da equipe téc-

nica de professores.

“Dentre elas, posso citar: não cum-

primento da carga horária definida por 

lei, idade em desacordo com a faixa 

etária da série, o contexto sociofamili-

ar, desequilíbrio das fases do desenvol-

vimento – no ponto de vista psico-

afetivo, desvalorização do ambiente 

escolar, muita informação e pouco 

conhecimento (entretenimento em 

demasia), alimentação, sono, vida esco-

lar e social comprometida, falta de 

método de estudo, cumprimento 

superficial das atividades escolares, 

inadequação da didática e metodolo-

gia, acompanhamento e rendimento 

ineficaz pelo excesso de alunos em 
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sala, a falta de pré-requisitos de 

conteúdos da idade/série, algum 

transtorno de aprendizagem que 

não foi devidamente acompa-

nhado pela família e escola e 

ausência da família na escola”, enu-

merou Fernanda.

Elisabete Carvalha Leal da Silva, 

diretora pedagógica do Colégio 

Cristão VER, de Belo Horizonte 

(MG), enumera três fatores princi-

pais, de acordo com a sua experiên-

cia.

“A reprovação é causada por 

três grandes fatores: estudante 

desestimulado e sem vínculo com a 

vida acadêmica, dificuldade de 

aprendizagem e um projeto de 

ensino que não atende às especifi-

cidades dos alunos”, citou.

PREVENÇÃO

Sendo a reprovação a conse-

quência de uma série de fatores, 

Elisabete considera importante 

estudar ações que possam ser fei-

tas em conjunto com a família para 

prevenir uma possível reprovação. 

“Ao identificar um fator que 

possa causar a reprovação, entra-

mos em contato com a família, para 
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que, juntos, possamos elaborar 

estratégias para auxiliar o estu-

dante no processo de ensino e 

aprendizagem”, disse.

Fernanda destaca a importância 

de tratar dessa temática com muita 

responsabilidade desde o início do 

ano, para promover ações eficazes 

que envolvam todos da escola, uma 

vez que todos são importantes 

para o sucesso e desenvolvimento 

do estudante, independente da 

idade.

“Realizamos momentos de ori-

entação e análise de resultados 

com os professores, alunos e famí-

lias. Não se pode perder tempo 

quando o assunto é aproveita-

mento escolar. A cada avaliação 

feita pelo estudante, o professor 

apresenta a coordenação pedagó-

gica as suas observações sobre o 

aluno. O procedimento é feito no 

1ª teste do trimestre, pois assim as 

ações de intervenção serão imedia-

tamente realizadas antes das 

demais avaliações. Com a análise 

antecipada é possível traçar um 

'plano de ação' junto à equipe e 

principalmente com os alunos”, 

explicou.

Dessa maneira, uma vez que as 

ações estão traçadas, o horizonte 

será a recuperação daquele aluno. 

“Os alunos são orientados a reali-

zar um estudo dirigido, participar 

do projeto Plantão do Conheci-

mento (aulas de reforço) no contra 

turno com o objetivo específico de 

sanar as dificuldades e alcançar um 

melhor resultado nas avaliações 

seguintes. A família é chamada 

para um atendimento, registro e 

orientação a fim de conhecer e 

assumir conosco o acompanha-

mento educacional do filho(a). 

Além dessas ações, consta no 

nosso regimento o 'Resgate do 

Conhecimento', ou seja, a recupe-

Investir no 

atendimento 

educacional 

antecipado e aplicar 

projetos que reforcem 

o aprendizado são 

excelentes medidas 

para evitar reprovação 

no futuro

Fernanda da Cunha Alves

“

“
Diretora do Instituto Presbiteriano

de Educação (IPE) (RJ)

ração que o aluno tem direito a 

cada fim de trimestre”, exemplifi-

cou Fernanda.

FAMÍLIA

É ímpar que a família participe 

do processo de recuperação do 

aluno ao invés de ser pega de sur-

presa a respeito da reprovação. 

Fernanda defende que uma atua-

ção constante deixa a família e o 

aluno mais confortados para enten-

der e receber esse resultado.

“Quando a escola consegue 

inserir a família no trabalho desen-

volvido com o (a) filho (a), a relação 

passa a ser de confiança e respeito, 

independente de um resultado 

final”, assegurou Fernanda.

Elisabete considera importante 

expor para os pais dos ganhos que o 

estudante terá ao refazer os conteú-

dos daquela etapa escolar. “Quando 

ocorre uma reprovação, a escola, o 

estudante e a família precisam 

estar de acordo que a reprovação é 

a melhor solução para o desenvolvi-

mento escolar daquele estudante”, 

acrescentou.

Ademais, ambas concordaram 

que a reprovação não deva ser tra-

tada em casa como incapacidade do 

aluno ou ocasionar punições - e, 

sim, como uma oportunidade de 

amadurecimento acadêmico para o 

adolescente.

“Os pais são orientados a não 

terem discurso de acusação, mas de 

orientação. É imprescindível que 

eles sentem junto ao aluno, anali-

sem o boletim e tracem metas de 

estudo, regras e combinados para a 

recuperação no próximo ano”, 

esclareceu Fernanda.

Outras ações que ajudam o alu-

no, segundo esta pedagoga, con-

templam: organizar o espaço de 

estudo em casa e renovar, na 

medida do possível, esse ambiente 



para ser utilizado no ano seguinte, 

conversar sobre as dificuldades 

enfrentadas no ano letivo e escre-

ver metas de superação, determi-

nar combinados sérios sobre o uso 

do celular e rede social, verificar a 

saúde e alimentação e manter no 

ano seguinte os atendimentos 

educacionais com a escola.

Além disso, segundo Fernanda, 

é importante que o resultado seja 

apresentado à família em um ambi-

ente reservado e separado do 

resultado geral da turma para evi-

tar embaraços e eventuais cons-

trangimentos.

PREJUÍZOS

Alguns prejuízos podem ser 

percebidos caso a reprovação seja 

mesmo necessária. “O principal 

deles, que é o que mais abala psico-

logicamente esses alunos, é o dis-

tanciamento dos colegas da turma 

à qual sempre pertenceu. A adapta-

ção à nova turma é dolorosa, ainda 

mais no caso de adolescentes”, 

relatou Elisabete.

Fernanda, por sua vez, defende 

que listar prejuízos sem analisar 

caso a caso passa a impressão de 

que a reprovação é uma espécie de 

punição infligida pela escola. Por 

este motivo, é melhor que haja uma 

mudança de perspectiva ao olhar 
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Elisabete Carvalha Leal da Silva

“
“

Diretora pedagógica do Colégio Cristão VER (MG)

A reprovação é causada por três grandes 

fatores: estudante desestimulado e sem 

vínculo com a vida acadêmica, dificuldade de 

aprendizagem e um projeto de ensino que não 

atende às especificidades dos alunos

· Seguir as orientações da escola na íntegra e acompanhar desde o 

primeiro dia letivo as atividades escolares;

· Evitar as faltas e atrasos;

· Acompanhar as reuniões de pais e ter o contato direto com a escola;

· Ter conhecimento dos processos de avaliação e acompanhar mais 

de perto os estudos antecipados para a semana de avaliações;

· Demonstrar pra família a importância de um bom horário de sono, 

alimentação e atividades de casa;

· Procurar a ajuda de um especialista quando a família e escola perce-

berem alguma dificuldade acentuada com relação à ansiedade, 

atenção, leitura e escrita;

· Ter um ambiente de convívio familiar saudável, limpo e organizado

· Realizar as leituras indicadas pela escola;

· Promover a fé no lar, a harmonia, esperança e o amor. 

Estratégias
para evitar
que um aluno
reprove

por Fernanda da Cunha Alves

para esse fato - não vê-lo como 

prejuízo, punição e muito menos 

uma incapacidade de aprender e, 

sim, pensando em estratégias para 

evitar.

“Existem situações em que 

aluno foi acompanhado pela escola 

e família durante todo o ano letivo, 

mas mesmo assim não conseguiu 

atingir a aprovação. Entendo que 

esse aluno precisa pedagogica-

mente de um tempo maior para 

adquirir a competência e habili-

dade necessárias para encarar com 

segurança os desafios da série 

seguinte”, finalizou Fernanda.
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Para mais informações acesse www.prospectaeducacional.com.br ou ligue (27) 2142-7974.

 O feedback que recebemos de gestores e 

patrocinadores nos mostra que o Prospecta 

Summit está alcançando o objetivo de unir e 

capacitar o segmento das escolas confessionais

Rogério Moreira Scheidegger
Organizador do Prospecta Summit

“

Prospecta Summit 2020: 
capacitação e troca de experiências 

para gestores de escolas confessionais
Pelo 3º ano consecutivo, a Prospecta Estratégia Educacional realizará eventos voltados 

exclusivamente para diretores e gestores de escolas cristãs. Em 2020, serão três encontros: Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Desde 2018, para apoiar as 

escolas confessionais no desenvol-

vimento das áreas de marketing, 

gestão e inovação, a Prospecta 

Educacional realiza encontros de 

treinamentos trazendo soluções 

para os inúmeros desafios que 

estas instituições enfrentam. 

Em 2020, o Prospecta Summit 

levará, mais uma vez, palestrantes 

e temas do interesse do gestor 

educacional, tendo em vista a 

necessidade de abordar assuntos 

“

voltados às escolas confessionais. 

Mais do que isso, o encontro tem 

proporcionado a possibilidade de 

integração entre diferentes esco-

las, que continuam tendo contato 

após os eventos, trocando expe-

riências e informações estratégi-

cas.

Os encontros ajudam, também, 

a aproximar as escolas de fornece-

dores de segmentos da educação, 

que, por sua vez, têm uma oportu-

nidade diferenciada de estabelecer 

um relacionamento, uma vez que o 

Prospecta Summit reúne diretores 

administrativos e pedagógicos das 

instituições.

A Revista Veredas Educacionais 

estará cobrindo os três encontros: 

10 de abril, no Rio de Janeiro; 08 de 

maio, em Belo Horizonte; e 05 de 

junho, em São Paulo. As inscrições 

estarão abertas a partir de janeiro 

de 2020 no site da Prospecta. 

Evento

Rio de Janeiro

10 de Abril

Belo Horizonte

08 de Maio

São Paulo
05 de Junho

Próximas datas



A formação de uma equipe comercial vendedora é um desafio para todo gestor. Contudo, uma boa 

escolha de recursos e as estratégias certas desembocará em resultados consistentes e que 

garantam a sustentabilidade da instituição.

Desenvolvendo um comercial
vendedor na sua instituição

O setor comercial de uma institui-

ção é o espaço onde se pensa possibili-

dades e estratégias de prospecção que 

garantam que a empresa seja sustentá-

vel. Para te ajudar nessa missão, entre-

vistamos o especialista em marketing e 

gestão comercial, além de diretor do 

Colégio Americano de Vitória (ES), 

Almir Pacheco Scheidegger.

O primeiro ponto, segundo ele, para 

desenvolver a equipe do comercial é 

encontrar, dentre os funcionários da 

empresa, os que tenham mais talentos 

em vendas para treiná-las.

“Nem sempre uma secretária, que 

trabalha com atendimento ao público, 

por exemplo, tem muita aptidão para 

vendas - talvez ela tenha um perfil mais 

burocrático. Por essa razão, é interes-

sante encontrar essas pessoas com 

habilidade e desenvolvê-las com trei-

namentos adequados”, afirmou Almir.

COMPROMETIMENTO

Sem dúvidas, para o especialista, o 

ingrediente que não pode faltar em um 

comercial de sucesso é o comprometi-

mento dos envolvidos. Afinal, é desses 

funcionários que dependem os bons 

resultados para a instituição.

“Nem sempre o gestor poderá acom-

panhar de perto essas pessoas respon-

sáveis por este setor. Por este motivo, 

as pessoas têm de ser genuinamente 

envolvidas com os resultados - seja 

para fidelização de cliente ou para a 

prospecção de novos”, refletiu.

ESTRATÉGIAS

Almir destaca que as empresas, no 

geral, focam muito em prospecção e 

deixam o pós-venda um pouco de lado, 

o que é um grande erro. Sobre isso, ele 

soltou a máxima “mais importante do 

que vender é fidelizar!”.

“Uma coisa que eu sempre observo 

é se as escolas conseguem manter a 

quantidade de alunos do ano atual, ou 

do anterior, porque a tendência é que 

haja muita captação e muita perda 

desse mesmo tanto ou até mais”, anali-

sou.

Almir consideram ímpar que seja 

investigada a satisfação dos clientes 

Comercial
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que já estão na escola. “Temos de 

garantir que os alunos que foram cap-

tados no ano anterior estão satisfeitos 

com a prestação de serviços e vão con-

tinuar. Feito esse dever de casa, na 

rematrícula, a gente foca em matrícu-

las novas”, destacou.

AÇÕES

São muitas as ações que podem 

fazer com que a escola seja bem vista 

aos olhos de potenciais clientes. 

Segundo Almir, um caminho de sucesso 

é criar bons projetos pedagógicos que 

possam ser aproveitados para gerar 

cadastros, contatos, fortalecimento de 

marca e fazer com que a escola seja 

vista e lembrada.

 “O maior erro que uma escola pode 

cometer é separar projeto pedagógico 

de setor comercial. O inteligente é 

sempre aliar os dois. E, para isso, existe 

uma série de possibilidades que irão 

fortalecer muito a marca da sua institui-

ção”, defendeu.

No entanto, é importante destacar: 

“A mídia é só para reforço, mas o que 

convence os pais a matricularem seus 

filhos são projetos pedagógicos volta-

dos para captação”, ressaltou.

METAS

Quando o assunto é meta, o especi-

alista em gestão comercial foi enfático: 

o maior problema é a colocação de 

metas inatingíveis. Isso faz com que as 

pessoas envolvidas fiquem desestimu-

ladas.

“Um bom profissional do comercial 

sabe quais metas são atingíveis, quais 

não são, e essa estratégia de jogar a 

meta lá em cima sai pela culatra, por-

que como as pessoas sabem que não é 

possível, elas acabam desistindo”, fri-

sou.

De acordo com o dito pelo Almir, 

inicialmente, deve-se considerar quan-

tos alunos estão aptos para a rematrí-

cula - retirando o número de alunos 

concluintes. Tendo em base esse núme-

ro, deve-se acrescentar o quanto a ins-

tituição deve crescer no próximo ano. 

Com esses números em mãos, é 

hora de motivar a equipe. “Chame a 

escola inteira: todos da equipe pedagó-

gica, da secretaria, o setor comercial e 

apresente a meta e veja com as equipes 

se é alcançável, além de explicar como 

você chegou nesse número - isso 

garante o comprometimento necessá-

rio”, acrescentou.

TREINANDO A EQUIPE

Segundo Almir, nessa época do ano, 

é bom que a equipe já esteja treinada 

para partir para as ações de fato. Toda-

via, ele destacou que o mais impor-

tante é que a escola inteira saiba todos 

os diferenciais para o próximo ano.

“A maioria das pessoas não têm 

conhecimento correto dos produtos e 

serviços, por isso é importante olhar 

para isso. Foque em fazer a sua equipe 

saber tudo sobre a instituição: os pon-

tos fortes e diferenciais”, falou.

O treinamento faz falta também à 

medida que o atendimento costuma 

ser mais focado no preço do que no 

valor que a escola pode oferecer aos 

alunos.

“O atendimento costuma ser muito 

focado no preço, coisa que não pode 

acontecer - deve ser focado nos dife-

renciais. O preço é a última coisa, não 

deve ser o foco, e isso só vem com trei-

namento”, salientou Almir.

Ademais, é de suma importância 

que a linha de frente da escola conheça, 

além da própria escola, a concorrência.

“Quando você não conhece o que as 

outras escolas oferecem, você fica à 

mercê de possíveis blefes por parte do 

cliente. Com as informações em mãos, 

você pode o rebater”, orientou.

MOTIVANDO E

BONIFICANDO A EQUIPE

Conforme já foi dito, é importante 

que o colaborador tenha foco no resul-

tado, seja proativo, visionário e sempre 

Mais 

importante do 

que vender é 

fidelizar! 

“
“Almir Pacheco

Scheidegger
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motivado. Contudo, como bem lem-

brou Almir, a motivação é algo interno 

- que pode ser alcançado com estímu-

los certos.

“Para manter a equipe motivada, 

sugiro a meritocracia. A empresa pode 

premiar, com dinheiro, produtos ou 

viagens os bons resultados, individu-

ais e coletivos”, opinou.

Além disso, ele alerta para o fato 

de que é importante conhecer bem a 

equipe para oferecer os estímulos 

certos.

“Não adianta oferecer um estímulo 

que não entusiasme os funcionários. 

Após conhecer, escolha uma forma de 

bonificar. Pode ser com viagem - um 

final de semana em um bom hotel com 

acompanhante, dinheiro, um cartão 

com crédito para que seja gasto ou 

produtos”, citou.

AJUDA ESPECIALIZADA

Conforme já mencionado, uma 

equipe bem treinada traz maiores 

chances de sucesso. Nesse ínterim, 

Almir finalizou a entrevista atentando 

sobre a importância de buscar ajuda 

especializada para o treinamento e 

para uma maior investigação sobre os 

números da escola.

“Quando estamos todos os dias em 

uma instituição, a gente não vê alguns 

problemas, coisa que um olhar de fora 

pode ver mais facilmente”, indicou.

“Quando uma escola não está alcan-

çando bons resultados, pode ser pro-

blema de atendimento, falta de treina-

mento ou falta de pessoas aptas na 

equipe. Sugiro procurar ajuda para que 

a escola possa se estabelecer e crescer 

no mercado”, finalizou.

Almir em apresentação no Prospecta Summit 2019

Para manter a equipe 

motivada, sugiro a 

meritocracia. A empresa 

pode premiar, com 

dinheiro, produtos ou 

viagens os bons resultados, 

individuais e coletivos

“

“
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150 anos do Gammon
Instituto Presbiteriano Gammon

comemora um século e meio de história

O Instituto surgiu pelas mãos de missionários norte-americanos com a missão de instruir e 

evangelizar crianças. Passados 150 anos, o legado de pioneirismo de Samuel Gammon  continua 

presente no DNA da instituição até hoje.

O Instituto Presbiteriano Gammon 

foi fundado por dois missionários 

norte-americanos de nomes George 

Morton e Edward Lane. Um tempo 

depois, Samuel Rhea Gammon se 

uniu aos dois para assumir a direção 

da escola.

De lá para cá, as histórias do 

Gammon e de Lavras (MG) se confun-

dem, seja pela contribuição da 

instituição para a formação da 

Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), a qual surgiu por meio de 

um terreno doado pela escola, seja 

pela educação de gerações que ela 

promove há um século e meio.

Nesse tempo todo, o Gammon 

continuou firme no seu propósito, 

expandindo, também, para o 

ensino superior com a FAGAMMON. 

Por essas e outras, são muitos os 

motivos para celebrar essa história. 

E foi exatamente o que foi feito nos 

belíssimos eventos comemorativos 

para essa data, no mês de agosto 

de 2019. 

Aniversário

Desde suas origens até os dias de hoje, o pioneirismo tem 

sido um dos elementos distintivos do Gammon“““
“Prof. Alysson Massote Carvalho

Diretor Geral
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Aprender inglês é o sonho de muitos brasileiros. O percentual de pessoas não-nativas e fluentes no 

idioma é aquém do que se espera: apenas 5% da população no país contempla o seleto grupo dos 

que dominam as habilidades de fala, escrita, leitura e audição. Os dados fazem parte de uma 

pesquisa feita pelo British Council e acenderam um alerta sobre a necessidade de repaginação do 

ensino do idioma. 

Inteligência Artificial: 
uma importante aliada na inovação escolar 

Inovação

Na busca por mudar um cenário que 

denuncia a falta de pessoas com profi-

ciência na língua inglesa, muitas esco-

las de educação básica têm fortalecido 

o currículo voltado ao ensino do inglês. 

O bilinguismo e a internacionalização 

se juntam na expectativa de preparar 

os alunos com um diferencial linguísti-

co que proporcione vantagens para o 

ingresso nas universidades e no merca-

do de trabalho. No entanto, aperfeiço-

ar os indicadores que evidenciam o 

aproveitamento individual do aluno 

ainda é um desafio para o universo 

pedagógico de determinadas institui-

ções. 

Pensando nisso, alguns centros de 

pesquisa têm desenvolvido ferramen-

tas que se utilizam dos recentes avan-

ços na tecnologia para potencializar o 

aprendizado do aluno. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Esse é o caso da Carnegie Mellon 

Univesity, uma instituição privada dos 

Estados Unidos que tem sido um expo-

ente no desenvolvimento de tecnolo-

gias educacionais. Fundada em 1900 

pelo visionário Andrew Carnegie, a 

universidade possui o premiado Insti-

tuto de Tecnologias Linguísticas, local 

onde cientistas desenvolveram, por 

exemplo, uma plataforma baseada em 

Inteligência Artificial e reconhecimen-

to de fala.

A inovação funciona por meio da 

tecnologia pinpoint (patenteada) e 

identifica com precisão as dificuldades 

de pronúncia, gramática e entonação 

do inglês de cada usuário. Antes de 

iniciar as atividades no computador, 

tablet ou celular, o aluno atende ao 

chamado Assessment, que é um teste 

oral com duração aproximada de trinta 

minutos capaz de avaliar e classificar o 

atual nível de speaking em relação aos 

nativos. A partir daí, a Inteligência Arti-

ficial cria um currículo individualizado e 

conduz cada fase de desenvolvimento 

com precisão. 

De acordo com Marcelo Bernal, CEO 

da Carnegie Brasil, “a Inteligência Arti-

ficial na educação surge principalmen-

te para facilitar o cotidiano do profes-

sor. A tecnologia é capaz de customizar 

o ensino, oferecer o feedback em tem-

po real das atividades avaliativas além 

de ampliar as oportunidades de enga-

jamento dos alunos.” Essa é uma das 

razões pelas quais os algoritmos têm 

ganhado cada vez mais espaço nas 

salas de aula.   

Diego
Nascimento
Jornalista corporativo, 

palestrante e consultor. Atua 

como Gerente de Relações 

Institucionais do Instituto 

Presbiteriano 
Gammon em Lavras (MG). 

Mais em 

www.diegonascimento.com.br



A ACADEMIA

O Programa de Pós-graduação em 

Sistemas de Informação, ofertado pela 

Universidade de São Paulo (USP), tem a 

Inteligência Artificial entre as suas 

linhas de pesquisa. 

Tanto no mestrado ou doutorado, 

os universitários estudam o uso e o 

desenvolvimento de técnicas inteli-

gentes que sejam capazes de auxiliar 

na solução dos sistemas de alta com-

plexidade e ligados aos atuais e cons-

tantes desafios que encontramos na 

sociedade. 

Outras renomadas instituições, 

dentre elas a Universidade Presbiteria-

na Mackenzie, Universidade Federal de 

Goiás, Universidade Federal de São 

Carlos e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro também contemplam a te-

mática nos cursos de graduação e pós-

graduação. 

A Inteligência 

Artificial é capaz de 

customizar o ensino, 

oferecer o feedback 

em tempo real das 

atividades avaliativas, 

além de ampliar as 

oportunidades de 

engajamento dos 

alunos

“

“

O FUTURO JÁ CHEGOU

A 30ª Pesquisa Anual de Administra-

ção e Uso da Tecnologia da Informação 

nas Empresas, realizada em 2019 pela 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

(FGV-SP), aponta que hoje há cerca de 

230 milhões de celulares ativos no País. 

Do total, uma parcela considerável 

contempla os smartphones. É nesse 

contexto que os esforços da ciência 

não se esgotam diante da ampla de-

manda computacional que nossa era 

exige. E, falando em escolas, nada me-

lhor do que tornar o mundo digital um 

aliado na metodologia de ensino. Em 

uma época onde os estudos concorrem 

com a crescente oferta de entreteni-

mento online, a Inteligência Artificial 

chega para conciliar necessidade com 

oportunidade. 



Recursos Humanos

Quando, por vários momentos, a linha de trabalho do profissional, ou a conduta dele em sala 

de aula, não está alinhada à instituição, é momento de repensar a permanência do profissional 

na empresa. Nesse ínterim, o processo de demissão deve ser pensado e executado da forma 

mais humanizada possível.

A demissão de um profissional é 

sempre uma situação desagradável 

e que tende a causar prejuízos para 

os envolvidos. Muitas vezes, o pro-

fissional se perde no meio do cami-

nho e consequentes reuniões e 

treinamentos não são capazes de 

colocar a sua conduta nos trilhos 

novamente. 

Nesse contexto, a demissão se 

faz necessária para que a escola 

continue alinhada com os seus prin-

cípios e com a excelência da educa-

ção. Contudo, de acordo com a dire-

tora do Colégio Arca - Barbacena 

(MG), Alcione Souza, entre a per-

cepção de que algo está errado e a 

demissão em si é um processo.

FATORES

Segundo Alcione, a percepção 

de que algo vai errado é algo obser-

vado pela conduta do profissional.

“Os fatores que levam a uma 

demissão são a falta de habilidade 

para o cargo, de comprometimento 

em cumprir tarefas delegadas, 

ausência constante, atrasos, falta 

de colaboração, de aliança cristã e 

de qualidade do trabalho”, enume-

rou.

Demissões nas escolas:
como  lidar com esse momento delicado
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Todavia, se a demissão deverá 

ser instantânea ou acontecerá de 

forma processual depende da falha 

que foi cometida pelo colaborador.

ETAPAS

“Quando as falhas cometidas 

são muito grandes e colocam a 

imagem da escola ou o tratamento 

aos alunos em risco, a decisão deve 

ser tomada imediatamente. Não 

podemos colocar nem crianças 

nem a imagem da instituição em 

risco” frisou.

Já no caso de um funcionário 

com problemas de falta de habili-

dade, conforme mencionou Alcio-

ne, treinamentos podem ser pro-

movidos para que o profissional 

tenha a sua performance potencia-

lizada e desenvolva as habilidades 

necessárias para o cargo.

“Com professores que têm bom 

caráter, dificilmente faremos essa 

troca no meio do ano; vamos pos-

tergar a demissão até o final do ano 

letivo, principalmente no caso de 

recém-formados. Se ele for com-

prometido, daremos esse tempo”, 

especificou.

Conforme mencionado anteri-

ormente, oferecer oportunidade 

de melhora antes de partir para a 

demissão propriamente dita é uma 

boa decisão. Avaliações no desem-

penho, por exemplo, ajudam a dar 
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feedbacks para o colaborador - o 

que é uma boa oportunidade para 

que ele melhore a prestação de 

serviços.

“Isso tudo sendo informado, ele 

tem o tempo de se retratar e me-

lhore o desempenho. A partir disso, 

se as falhas persistem e não houver 

manifestação clara do desejo de 

melhora, partiremos para o proces-

so de concretização da demissão”, 

afirmou.

 

COMO DEMITIR?

Alcione indica que a demissão 

deve ser o processo mais natural 

possível, embora seja difícil, tanto 

para quem demite, quanto pra 

quem é demitido e deve manter o 

foco no trabalho - se o colaborador 

atendeu ou não às expectativas da 

instituição.

“Deve ser mostrado no momen-

to que todas as possibilidades de 

integração foram esgotadas, que 

ele não correspondeu às oportuni-

dades que lhe foram dadas e que, 

se tudo aconteceu nesse padrão, 

não é mais possível aguardar uma 

melhoria de desempenho”, deta-

lhou.

Além disso, é importante sem-

pre agradecer por todas as contri-

buições do colaborador. “Com a 

visão de que todas as pessoas têm 

acertos e o seu valor, e, como um 

colégio Cristão, devemos demons-

trar gratidão pela colaboração e 

reconhecer as qualidades da pes-

soa e o que ela fez de positivo”, 

salientou.

Para Alcione, as demissões têm 

de acontecer sem perder de vista a 

cosmovisão cristã de que todas as 

pessoas são especiais e têm o seu 

valor, e de que, o que aconteceu, 

nesse caso, foi que a pessoa não 

atendeu, naquele momento, as 

expectativas daquela instituição.

“É primordial que a autoestima 

da pessoa seja preservada para que 

ela se reerga e reescreva a sua his-

tória a partir do momento, e jamais 

em um clima de humilhação, brigas 

e desentendimentos”, recomen-

dou.

TORNANDO O MOMENTO 

MENOS DIFÍCIL

A escola pode tomar atitudes 

que tornem a demissão menos 

dura para o colaborador. “Uma boa 

coisa que a escola pode fazer é ofe-

recer referências, sugestões de 

como ele poderá ser reinserido no 

mercado e dar alternativas, sempre 

destacando que a demissão é uma 

questão meramente profissional, 

mas que como pessoa ele pode 

melhorar e avançar na sua carreira 

sempre”, expôs a profissional.

Já para a escola, é importante se 

resguardar juridicamente, cum-

prindo todas as etapas do processo 

demissional, conforme as regras 

que o regem e não negar nenhum 

dos direitos do profissional demiti-

do.

“Outro ponto a se pensar é que, 

no processo demissional, a escola 

também transmite uma imagem 

que será compartilhada. O colabo-

rador vai falar bem ou mal daquela 

instituição conforme o processo. É 

a última impressão, a que ficará 

marcada e isso deve ser levado em 

consideração pela escola”, disse.

Ademais, é importante que a 

empresa escolha bem a pessoa que 

conversará com o funcionário. “É 

necessário que seja uma pessoa 

com bastante conhecimento da 

instituição, dos processos, chances, 

oportunidades, treinamentos fei-

tos e uma pessoa com total domí-

nio das emoções, tranquila, que vá 

conversar com humanidade, respei-

to e a firmeza necessária - repre-

sentando bem a instituição” indi-

cou.

APRENDENDO COM A 

DEMISSÃO

É importante ressaltar que 

toda demissão traz consigo um 

aprendizado para ambas as par-

tes. Nesse contexto, a escola deve 

observar se teve alguma parcela 

de culpa naquela demissão.

“A instituição deve ver se fal-

tou treinamento adequado, regis-

tro de todas as oportunidades, os 

compromissos firmados, se a 

escola deu todas as informações 

que ele necessitava e se havia as 

ferramentas necessárias para a 

execução de um bom serviço. É 

um momento de reflexão pra 

escola melhorar, cada vez mais, as 

condições de trabalho que ela 

oferece para os colaboradores”, 

observou.

É importante ter a 

visão de que todas 

as pessoas têm 

acertos e o seu valor.

“
“Alcione Souza

Colégio Arca (Barbacena - MG)
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EVITANDO DEMISSÕES

Conforme defendeu Alcione, uma boa 

saída para evitar demissões futuras é inves-

tir em um processo seletivo bem estrutura-

do, com a determinação do perfil que o 

profissional de cada cargo deve ter e as 

pessoas responsáveis devem estar bem 

informadas sobre o profissional que a 

escola está buscando.

“Muitos testes precisam ser feitos: reda-

ção, textos, provas de conhecimento, en-

trevistas com psicólogos, com o profissio-

nal de RH, precisa passar por dinâmicas de 

grupos, entrevistas coletivas, enfim. Um 

processo bem estruturado garante uma 

estabilidade maior e diminui a probabilida-

de de erros na contratação. É muito sim-

ples: contratações bem feitas é igual a me-

nores índices de demissões” concluiu.



Capelania

A importância da capelania na
manutenção da saúde mental

dos alunos
Inspirados pelo Setembro Amarelo, que é o mês de atenção e cuidado à saúde mental, 

conversamos com o capelães Pastor Jorge Luiz de Jesus Aguiar  e Pastor Augusto de Souza 

Menino para investigar como a capelania - em conjunto com a psicologia e pedagogia - pode 

ajudar na percepção destes problemas e como conduzir a temática no ambiente escolar.

O Setembro Amarelo, uma iniciati-

va da CVV (Centro de Valorização da 

Vida), é uma campanha que iniciou 

em 2015, e desde então suscitou de-

bates acerca de saúde mental, de-

pressão e suicídio - temas que ainda 

são tabu na sociedade.

Nesse contexto, a capelania - inte-

grada à psicologia, pedagogia e psi-

quiatria, caso necessário - pode ofe-

recer grandiosa ajuda para a supera-

ção desses males das doenças menta-

is.

O Pastor Augusto de Souza Meni-

no, psicólogo e capelão do Colégio 

Metodista de Petrópolis, defende 

que o serviço de apoio e assistência 

emocional e espiritual seja pautado a 

partir de uma visão integral do ser 

humano.

“Essa visão, na prática, traz um 

olhar diferenciado sobre o (a) aluno 

(a) e atento à sua dor, e a melhor for-

ma de ajudá-lo a enfrentar um mo-

mento de depressão é se dispor a 

ouvi-lo e se colocar ao seu lado como 

um meio de acolhimento e suporte 

em seu sofrimento”, explicou Pastor 

Augusto.

Para o Pastor Jorge Luiz de Jesus 

Aguiar, capelão do Colégio Batista Flu-

minense, tudo começa pela conscienti-

zação.

“Por meio de palestras, palavras 

bíblicas e conversas, ministramos ao 

coração da juventude, semanalmente, 

uma palavra pastoral para que eles se 

sintam acolhidos e entendam que a 

vida deles é importante”, contou.

“Buscamos, também, sempre pro-

mover trabalhos sociais para que os 

alunos se envolvam em atividades co-

mo arrecadar doações, alimentos e 

levar para pessoas - além de  visitas ao 

meio ambiente que mostrem o cuidado 

com a natureza e tudo isso faz com que 

ele se envolva com o amor à própria 

vida”, continuou Pastor Jorge.

DESCOBRINDO O PROBLEMA

Os capelães foram unânimes ao 

afirmar que a principal forma de desco-

brir que há algo errado com o (a) aluno 

(a) é por meio da observação do com-

portamento - seja nos corredores, na 

sala-de-aula ou nos momentos de dis-

tração. No entanto, é necessário que o 

olhar seja atento.
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É importante que 

haja sempre um canal 

de comunicação de 

como estão os 

comportamentos em 

casa e na escola.

“
“Pastor Jorge Luiz

de Jesus Aguiar,

capelão  do Colégio Batista 

Fluminense (RJ)
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“Este olhar atento é muito im-

portante porque nem sempre é 

tão simples diferenciar uma altera-

ção no comportamento que é típi-

co da própria fase da adolescência 

de uma alteração que revela um 

sofrimento”, destacou o psicólo-

go.

Para o Pastor Jorge Luiz, os 

excessos são preocupantes e de-

vem ser observados.  

“Quando ele tem atitudes, brin-

cadeiras, nas quais a alegria é ex-

cessiva, ou quando se torna exces-

sivamente tímido, são situações 

que podem alarmar a depressão. 

Às vezes, os próprios coleguinhas 

vêm informar que estão preocupa-

dos”, lembrou.

INTERDISCIPLINARIDADE

Ao ser constatado o sofrimento 

do aluno, o pastor Jorge Luiz e a 

capelania se unem à equipe psico-

lógica e pedagógica para ajudar o 

aluno a entender como ele se sen-

te e como sair desse quadro.

“É de extrema importância o 

trabalho multidisciplinar entre o 

serviço de capelania, o setor de 

psicologia, a coordenação pedagó-

gica e o (os) professor (es). Além 

disso, algo que é de fundamental 

importância que é oferecer apoio 

espiritual e emocional ao aluno, 

por meio de aconselhamentos e 

orações”, ressalta o psicólogo.

FAMÍLIA

A família é uma excelente aliada 

da capelania e da escola para o al-

cance do bem-estar dos jovens que 

estão com problemas de depressão 

e/ou ansiedade - sendo, inclusive, 

parte do que é feito quando há a 

percepção do problema.

“Após entrar em contato com a 

coordenação do colégio e com a 

psicóloga, e entrar em um consen-

so de que algo está errado com 

aquele aluno, convidamos a família 

para saber se eles estavam cientes 

e discutir juntos como proceder. 

Estreitamos essa relação para tra-

balharmos juntos”, garantiu o Pas-

tor Jorge Luiz.

Segundo o Pastor Augusto, a 

conversa é importante para consci-

entizar a família da seriedade da 

doença e a importância que se deve 

dar a esse quadro.

“Além disso, encaminhamos, 

quando necessário e em parceria 

com o setor de psicologia, para a 

busca de um profissional da área 

que possa oferecer um acompa-

nhamento mais sistemático do 

aluno”, frisou.

Ambos os pastores capelães 

foram unânimes ao afirmar que a 

família tem procurado, cada vez 

mais, a escola em caso de suspeitas 

de que o (a) filho (a) esteja sofren-

do.

  “Muitas vezes, a família não 

sabe como lidar com as mudanças 

que o adolescente vem apresen-

tando em seu comportamento 

dentro de casa e busca ajuda. Nes-

tes casos, acolhemos e orientamos 

a família sobre como proceder 

para ajudar o adolescente nessa 

batalha”, apontou o Pastor Augus-

to.

“Nós entendemos que, nesse 

momento, a família terá mais su-

cesso unida à escola em prol do 

bem-estar do familiar. Nesse senti-

do, é importante que haja sempre 

um canal de comunicação de como 

estão os comportamentos em casa 

e na escola - além de procurar aju-

da com psicólogos e psiquiatras, se 

necessário for”, disse Pastor Jor-

ge.

“É no ambiente familiar que são 

vivenciadas as experiências mais 

marcantes e fundamentais da vida. 

Por isso, uma das coisas mais im-

portantes que a família pode fazer 

é ficar atenta e tratar com a máxi-

ma seriedade o sofrimento psíqui-

co de seus filhos adolescentes, 

entendendo que pode não ser 

simplesmente uma fase ou um 

comportamento típico da idade”, 

finalizou o psicólogo.

Principais sinais de que algo não está indo bem
Segundo o capelão e psicólogo Augusto 

de Souza Menino, apesar de cada um de-

senvolver sinais comportamentais distin-

tos, existem algumas alterações que po-

dem ser comum na maioria. A saber:

• Queda do rendimento escolar

• Episódios de tristeza fora do normal

• Irritação e raiva acentuados

• Comentários autodepreciativos revelando baixa autoestima 

e/ou até mesmo resultado de experiência de bullying

• Desinteresse na realização de tarefas que eram prazeirosas

• Automutilação.

:(
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“Em nosso dia-a-dia na escola 

fazemos diversos atendimentos, 

mas um nos chamou muita atenção. 

Tratava-se de uma  menina que, 

aparentemente, estava muito bem, 

mas, ao nos procurar, ela começou 

a falar dos seus constantes pensa-

mentos  autodeprecitativos e dos 

seus medos, apresentando um alto 

índice de ansiedade, baixa autoes-

tima e tristeza. 

Ela dizia que não sabia muito 

bem a razão daqueles pensamen-

tos, mas que estavam lhe fazendo 

muito mal, e ainda que temia muito 

o que seus colegas e sua família 

pensariam dela.

Realmente, após um tempo de 

conversa, ficou perceptível que 

aquela aluna estava sofrendo mui-

to, e sem saber o que fazer para sair 

daquela situação. 

Bom, uma das primeiras coisas 

que fizemos foi proporcionar um 

ambiente seguro, empático e con-

fiável para que ela pudesse falar 

abertamente sobre tudo o que 

estava sentindo. Pude perceber 

que aquele primeiro atendimento 

foi fundamental para quebrar qual-

quer preconceito que ela carrega-

va.

Ao longo do atendimento, ela 

ganhou confiança e se sentiu segu-

ra para expor sua dor. No final, ela 

disse estar bem mais aliviada por 

poder compartilhar aquela situa-

ção com alguém.

 Após outros atendimentos, a 

aluna entendeu que seria impor-

tante que a família dela soubesse 

da sua situação, e, assim, juntamen-

te com ela, marcamos com a famí-

lia, que ficou muito surpresa com o 

nível de sofrimento que ela se en-

contrava. 

Naquele dia, encaminhamos a 

aluna para um terapeuta, mas man-

tivemos um canal aberto de acom-

panhamento e comunicação com 

ela, e sempre que precisa ela retor-

na para conversarmos.”

Experiências

Este olhar atento é muito 

importante porque nem sempre é 

tão simples diferenciar uma 

alteração no comportamento que 

é típico de uma alteração que 

revela um sofrimento

“

Pastor Augusto
de Souza Menino

Psicólogo e capelão do
Colégio Metodista de Petrópolis (RJ) 

 da Capelania

“Um caso que marcou foi o de 

um certo aluno que tinha dificulda-

des até mesmo de conviver com os 

colegas. 

Convidamos ele para conversar e 

naquela conversa formal eu perce-

bi que havia algo errado. Havia difi-

culdade de dormir, falta de cuida-

dos e uma série de questões, mas a 

família não havia percebido.

Então, eu convidei a psicóloga, 

ela interviu, e aquele rapaz estava 

com a autoestima muito baixa. Por 

meio de orientação psicológica, 

fizemos técnicas de enfrentamen-

to e ele pode, finalmente, se olhar.

Esse processo foi muito forte. 

Estávamos nós três, ele foi con-

frontado, teve muito choro e, logo 

após, a libertação. Oramos e apro-

veitamos o momento para ter con-

tato com a família.

A família veio e essa pessoa po-

de caminhar, junto aos colegas, de 

uma forma tão bonita e saudável 

que deu gosto de ver. A cena foi 

essa: ele caminhou olhando pra 

frente, de cabeça erguida e com 

olhos vibrantes e acesos, naquela 

energia que todo adolescente 

tem.”

É importante que 

haja sempre um 

canal de 

comunicação de 

como estão os 

comportamentos 

em casa e na 

escola

“

“

Pastor Jorge Luiz
de Jesus Aguiar
Capelão do Colégio

Batista Fluminense (RJ)
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Marketing

Transformando dados digitais
em informações estratégicas

para sua escola

Leonardo
Oliveira

Em alguns poucos cliques temos acesso a praticamente tudo no mundo. Devido a isso, o desafio 

para as empresas é transformar dados disponíveis em informações estratégicas, que levem ao 

conhecimento refinado sobre o mercado, o seu produto e a respeito do seu cliente.

Nunca houve tanta facilidade e abun-

dância de acesso a dados como hoje, 

graças à Revolução Digital. Atualmente, 

temos uma gama deles que podem im-

pactar o sucesso de vários negócios. 

Com as escolas, não é diferente. 

Temos uma enormidade de dados 

disponíveis que podem trazer orienta-

ções importantes para sairmos do 

“achismo” e embasarmos nossas deci-

sões. Destaco aqui as oportunidades 

de informações disponíveis a partir do 

seu site e mídias sociais.

GOOGLE ANALYTICS

Qual perfil e hábitos de quem visita 

o site da sua escola? Que dados você 

consegue extrair a partir dele? Para 

saber isso, a ferramenta mais usada é o 

Google Analytics, disponibilizada gra-

tuitamente. 

Com o Analytics, podemos rastrear 

e analisar visitantes de um site, desco-

brindo, por exemplo: as cidades de 

quem entrou em sua página; número 

de visitantes únicos; quais dias e horári-

os de maior visitação; a origem da au-

diência para o seu site, se vieram por 

uma busca paga, orgânica ou por mídi-

as sociais; se o usuário usou computa-

dor, tablet ou celular; quais as suas 

páginas mais populares; o tempo que 

ele permaneceu no seu site; e até mes-

mo a taxa de rejeição, que mede a quan-

tidade de visitantes que acessaram 

apenas uma página do seu site e não 

continuaram a navegação em outras 

páginas.

Trazendo para o mundo real, alguns 

casos que vivenciamos na agência de 

publicidade mostram como podem ser 

estratégicas as informações que estão 

no histórico de acesso ao seu site. 

Um exemplo aconteceu quando 

analisamos o site de uma escola e de-

tectamos uma grande quantidade de 

acessos de usuários oriundos de uma 

cidade vizinha. E mais: esses acessos de 

visitantes desse município eram princi-

palmente para uma página específica 

do site, a que apresenta o serviço de 

horário integral da escola. 

Após uma breve pesquisa, descobri-

mos que a maioria desses usuários tra-

balhava na cidade onde se situa a esco-

la em questão, mas haviam se mudado 

para a cidade vizinha, devido a novas 

ofertas de empreendimentos imobiliá-

rios lá.  Além disso, a oferta de horário 

integral nessa cidade vizinha era defici-

Graduação em Publicidade 

e pós-graduado em 

Marketing e Tecnologia da 

Informação. Sócio das 

empresas LK Comunicação 

e Prospecta Educacional.



tária. Com isso, passamos a trabalhar 

esforços de comunicação da escola 

também para cidade vizinha, focando 

principalmente na divulgação do inte-

gral. 

Outro caso interessante foi de uma 

escola que iria finalizar um curso técni-

co por falta de interesse. No entanto, a 

página desse curso no site recebia mui-

tas visitas. O que estava errado? Após 

contatos com alguns interessados que 

não concluíram as suas matrículas, a 

equipe da escola descobriu que o horá-

rio diurno do curso era um impeditivo 

para muitos. 

Recentemente, uma diretora me 

questionou a respeito da validade de 

uma parceria que pensava em firmar 

com uma blogueira bem conhecida em 

sua região. “Será que vale a pena mes-

mo?”, questionava ela. A resposta foi: 

“o Analytics irá nos dizer. É só passar-

mos para essa blogueira um link ras-

treável para ela divulgar, assim, sabere-

mos o fluxo de pessoas vindas para o 

nosso site a partir do perfil dela”.

FACEBOOK

Da mesma forma, o Facebook tam-

bém nos fornece vários dados do públi-

co que visitou a página nessa mídia 

social. Além de acompanharmos a evo-

lução das curtidas, sabemos um pouco 

do perfil do visitante: sexo, faixa etária, 

sua cidade de origem e quais as nossas 

publicações mais populares. 

Descobrimos, ainda, o alcance, que 

é o número de pessoas que visualiza-

ram nossas publicações. Também pode-

mos saber o engajamento de nossas 

postagens, ou seja, a quantidade de 

pessoas que se envolveram em nossos 

posts por meio de reações, comentári-

os e compartilhamentos. 

Em caso recente, um cliente se mos-

trou preocupado pois um concorrente 

tinha muito mais curtidas em seu perfil 

no Facebook que ele. Apesar disso, ao 

analisarmos o comparativo do engaja-

mento das publicações, a do nosso clien-

te era muito superior, quase cinco vezes 

maior. Talvez esse concorrente tenha 

feito anúncios pagos para obter curtidas 

na página ou alguma ação promocional 

nesse sentido, mas o seu conteúdo não 

era relevante para o seu público. Já as 

postagens do nosso cliente levam a 

ações como comentários e compartilha-

mentos, mostrando que estamos no cami-

nho certo em nossa programação de 

conteúdo, o que realmente importa na 

questão de fidelização e conquista de 

clientes, além de favorecer o efeito viral 

tão desejado. 

Todos os dados que estão a um clique 

de distância precisam ser apurados, ana-

lisados, interpretados e inseridos em 

debates do grupo gestor da escola. Pode 

estar oculta, no histórico de acesso do 

nosso site e mídias sociais, a confirmação 

para direcionar investimentos, para apoi-

ar a decisão de abrir novos cursos, infor-

mações da concorrência e até para norte-

ar projetos educacionais. Se como diz o 

provérbio: “informação é poder”, apode-

re-se do que os seus canais digitais reve-

lam hoje, isso pode fazer toda a diferença 

para sua instituição.

Temos uma 

enormidade de 

dados disponíveis 

que podem trazer 

orientações 

importantes para 

embasarmos 

nossas decisões

“

“
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CEP Macaé completa 20 anos
promovendo educação com

princípios e qualidade

Aniversário
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O Colégio Presbiteriano de Macaé nasceu do sonho de pastores presbiterianos de promover 

educação de qualidade com princípios. Hoje, é parte da missão da escola formar cidadãos 

participativos que se sintam valorizados dentro da própria comunidade.

A maioria das histórias de gran-

des feitos ou de sucessos começam 

com alguém que ousou sonhar. O 

caso do Colégio Presbiteriano de 

Macaé (RJ) não foi diferente. 

O início das atividades pedagó-

gicas no CEP Macaé significou o 

estabelecimento da missão de pro-

porcionar o aprendizado numa 

pedagogia em harmonia com a 

cosmovisão cristã, entrelaçando as 

áreas do conhecimento com valo-

res e princípios bíblicos, de forma 

que o aluno pudesse ter uma visão 

integrada e multidisciplinar dos 

conteúdos.

EDUCAÇÃO INTEGRAL

“A cosmovisão cristã trabalhada 

no material didático do Colégio 

Presbiteriano leva em considera-

ção a complexidade da dinâmica 

histórica, a relação do homem com 

Deus e em quem sua fé será deposi-

tada”, garantiu a Diretora do Colé-

gio Presbiteriano de Macaé, Cristina 

Corrêa Pereira Pinto.

IMPACTANDO O MUNDO

 “Conforme o aluno se desenvol-

ve, ele vai agregando em seu ser 

conhecimentos, valores e princípi-

os que se expressarão em ações no 

mundo em que vive, influenciando, 

a partir de sua família, a sociedade 

como um todo”, explicou.

Para a diretora, formar mentes 

é transmitir para o aluno o conheci-

mento sobre a nossa cultura para 

que ele possa compreender-se 

parte única e, ao mesmo tempo, 

dependente coletivamente do 

restante de seus semelhantes, 

aprendendo a aplicar tais conheci-

mentos de modo a beneficiar todos 

aqueles à sua volta.

“Cultivar corações é mostrar 

que o conhecimento por si só é 

vazio se não vem acompanhado de 

uma postura embasada em princí-

pios cristãos, que expressará o 

amor e a ética nos relacionamen-

tos, entendendo que cada ser hu-

mano, à imagem e semelhança de 

Deus, é merecedor de amor, res-

peito independente de suas esco-

lhas”, defendeu.

Por fim, impactar o mundo, 

para Cristina, tem a ver com a con-

tribuição que os alunos poderão 

oferecer nos âmbitos de sua atua-

ção no mundo, honrando a Deus e 

aos seus pais ou responsáveis, 

além de gerar benefícios para 

todos à sua volta.

Nós buscamos formar 

mentes, cultivar corações 

e impactar o mundo.

“
“

Cristina Corrêa Pereira Pinto

Diretora do Colégio

Presbiteriano

CEP Macaé (RJ)



Musica: Teus Altares - Grupo Semente
Filme: À procura da Felicidade
Frase: “A virtude é o bem mais precioso que a pessoa 
pode ter” (Sócrates)
Dica de viagem: Mendes (RJ) é o 4º melhor clima do 
mundo pela UNESCO.
Livro: Pais brilhantes, professores fascinantes - Augusto 
Cury. Algo que não pode faltar no meu dia: Sentar com Eliane, 
minha esposa, para o café e meditar sobre a Grandeza do 
Senhor Jesus e dos seus feitos em nossas vidas.

A transformação da escola é pos-

sível e requer ações de gestão. As 

rápidas mudanças de cenário – 

geração dos estudantes, meto-

dologia ativa, currículo nacional, 

tecnologia, personalização da 

aprendizagem e avaliação – estão 

todas desafiando a organização 

dos processos escolares, que 

seguem a se avolumar. A propos-

ta do livro é apoiar a escola nesta 

fase de atualização de suas práticas educativas.

Gestão da Transformação
Educacional
Lilian Regina Neves Barbosa

Dicas
leitura

de

[LIVRO]

Ping Pong
Márcio Muniz da Silva
Instituto Presbiteriano
de Ensino de Nilópolis (RJ)

Filme: Como estrelas na terra
Livro: A volta do filho pródigo - História de um retorno 
para casa - Henri Nouwen
Frase: “Eu acredito no Cristianismo como acredito que o 
sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque 
através dele eu vejo tudo ao meu redor” (C.S.Lewis) 
Música: Sonda-me - Aline Barros.
Dica de viagem: Encontro das Águas, em Manaus (AM)
O que não pode faltar no dia: Oração e Leitura da Bíblia.

Suely da Silva Melo
Colégio Cristão VER (MG)

Educação é uma atividade multi-

forme, que envolve a família, a 

igreja e a escola. Neste livro, o 

Prof. Rev. Filipe Fontes, mestre 

de muitos educadores e com o 

respaldo de estar envolvido no 

ensino e produção de literatura 

educacional, aborda a educação 

nessas três áreas. Com precisão 

cirúrgica, ele esclarece os dife-

rentes aspectos, não somente 

definindo-os, mas também especificando a abrangência 

e os limites de atuação de cada uma dessas três esferas. 

(Solano Portela - Diretor Educacional da Universidade 

Mackenzie)

Educação em casa,
na igreja, na escola:
uma perspectiva cristã

[LIVRO]
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Envie suas sugestões para a Veredas!

Queremos saber mais da sua escola.

Acesse www.prospectaeducacional.com.br

Um filme: O menino que descobriu o vento.
Um livro: O cristão contagiante - Mark Mittelberg
Uma frase: “Todos olham os frutos, mas ninguém vê as 
raízes da sustentação”. 
Uma música: Help is on the way - Unspoken  
Dica de viagem: Levar pouca bagagem
Algo que não pode faltar no seu dia: Leveza.

Adriana Rodrigues
Gonçalves
Colégio CEEDUCA (RJ)

Felipe Pontes




