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Independentemente do porte ou 

segmento de atuação de uma 

empresa, as rápidas 

transformações sociais e a 

acelerada mudança de cenários 

imposta por tecnologias 

emergentes tem trazido para as 

organizações, ESCOLAS 

INCLUSIVE, a necessidade de 

acompanhar suas operações e 

melhorar sua gestão. 

 

Não por acaso, o número de 

empresas que fecham suas 

portas ano após ano alcança 

patamares cada vez mais altos. 

Por outro lado, também é 

verdade que organizações que 

adotam ferramentas de gestão 

mais profissionais tendem a 

buscar o crescimento em maior 

grau de sucesso que as demais. 
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Plan

ejar 

Em qualquer instituição é 

importante ter um guia que 

vai direcionar as ações do 

presente com vistas ao futuro. 

 

Trabalhar o planejamento, 

alinhando-o aos objetivos 

organizacionais é o grande 

desafio enfrentado pelos 

gestores das escolas.  

 

No entanto o mais importante 

é gerar o comprometimento 

das pessoas, principalmente, 

os envolvidos em posições de 

liderança. 
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Estratégia é a mobilização de 

todos os recursos da empresa no 

âmbito global visando atingir os 

objetivos a longo prazo.  

 

É a maneira pela qual a escola 

define como quer chegar aos seus 

objetivos a partir de uma posição 

atual.  

 

  

Estr

atég

ia 
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Como organizar as 

informações? 

Canvas 
Business Model Generation 
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Canvas 
Business Model Generation 
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Plane

jame

nto 

Estra

tégic

o 

É uma metodologia gerencial que 

permite estabelecer o caminho a 

ser seguido pela empresa, visando 

elevar o grau de interações com os 

ambientes interno e externo. 

 

O Planejamento Estratégico 

procura responder a questões 

básicas, como: porque a 

organização existe, o que e como 

ela faz, e onde ela quer chegar.  

 

Ou seja, é um conjunto flexível de 

informações consolidadas, que 

serve de referência e guia para a 

ação organizacional. Pode ser 

considerado como uma bússola 

para os membros de uma 

determinada organização, em 

especial a escola. 
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O 

Planeja

mento 

Estratég

ico 

É uma metodologia gerencial que 

permite estabelecer o caminho a 

ser seguido pela empresa, visando 

elevar o grau de interações com 

os ambientes interno e externo. 

 

O Planejamento Estratégico 

procura responder a questões 

básicas, como: porque a 

organização existe, o que e como 

ela faz, e onde ela quer chegar.  

 

Ou seja, é um conjunto flexível de 

informações consolidadas, que 

serve de referência e guia para a 

ação organizacional. Pode ser 

considerado como uma bússola 

para os membros de uma 

determinada organização, em 

especial a escola. 
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Síntese do 

Planejamento 

Estratégico 
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Onde entra o PPP? 
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Proje

to 

Políti

co 

Peda

gógic

o 

O PPP é um documento   

que detalha objetivos, 

diretrizes e ações do 

processo educativo a ser 

desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das 

exigências sociais e legais 

do sistema de ensino e os 

propósitos e expectativas 

da comunidade escolar. 

Libâneo (2004) 

Por meio do PPP são 

determinados os        

objetivos mais abrangentes, 

as aptidões a desenvolver 

nos discentes e o como 

alcançar as metas 

estabelecidas. 
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Alinhando Planejamento 

Estratégico e PPP 
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Alinhando Planejamento 

Estratégico e PPP 
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E onde fica o  

Regimento Interno? 
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Regi

men 

to 

Inter

no 

Conjunto de regras que 

definem a organização 

administrativa, didática, 

pedagógica, disciplinar da 

instituição, estabelecendo 

normas que deverão ser 

seguidas na sua elaboração, 

como, por exemplo, os direitos 

e deveres de todos que 

convivem no ambiente.  
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Ao final, temos a  

Gestão Estratégica 
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O Movimento Escola Responsável – MOVIESCOLA não é uma ONG. É 
uma ação social da Corporate Gestão Empresarial em favor da 
qualidade da educação. 
 
Nossa Missão é  “Contribuir para o desenvolvimento das Instituições 
Educacionais, fomentando a melhoria da qualidade da Educação  
através da implementação de tecnologias eficazes, éticas e socialmente 
responsáveis”. 
 
Oferecemos às instituições educacionais e suas mantenedoras serviços 
que agregam valor à gestão educacional e ao capital humano das 
escolas. 
 
Através de consultoria, mentoria ou desenvolvimento de projetos 
específicos, criamos soluções inovadoras envolvendo tecnologia, 
conteúdos, metodologias e gestão do conhecimento. 
 
O MOVIESCOLA desenvolve projetos, conteúdos, cursos e programas 
que integram, de maneira harmônica, uma linha  variada de serviços 
direcionados às escolas, mantenedoras e sistemas de ensino, tendo 
como foco o alcance de resultados éticos e sustentáveis. 
 

www.moviescola.com.br 

Sobre o 

Movimento Escola Responsável 



21 

www.moviescola.com.br 


