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 Apresentação 

É com muita alegria que entregamos a você o Guia de Implementação do             
Sistema de Gestão da Qualidade, que irá orientar a gestão com foco nos resultados              
sempre alinhados com a satisfação dos nossos alunos, famílias e colaboradores.           
Além disso, o modelo de gestão com foco na qualidade tem o objetivo de disseminar               
melhorias e estar sempre à frente da concorrência, garantindo o crescimento           
sustentável da Instituição de Ensino. 

O primeiro passo é conhecer este guia que tem o objetivo de orientar e engajar a                
todos os envolvidos no processo de entrega de resultados e encantamento do nosso             
público alvo. 

Todas as conformidades exigidas são oriundas de relatos das melhores práticas           
de gestão escolar. 

Aproveite as informações deste guia e compartilhe com toda equipe o desenvolvimento            
e melhorias. 

  

Conte conosco, 

DPGE CONSULTORIA EM GESTÃO ESCOLAR 
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Gestão da Qualidade 

O conceito de gestão da qualidade está relacionado à necessidade de organizar            
os processos de um departamento e toda a escola, estabelecendo padrões mínimos            
para o desempenho das atividades. O objetivo é criar um modelo de excelência que              
sirva de guia para que se alcancem os melhores resultados possíveis, não importando             
qual seja a equipe atual. Com isso, é possível obter benefícios internos e externos. A               
seguir, vamos entender o que é qualidade e quais os principais benefícios que a escola               
poderá ter ao implantar o sistema da gestão da qualidade. 

O que é qualidade educacional? 

A qualidade na educação tem diferentes definições que dependem do ponto de            
vista em que é analisado por diferentes profissionais da área educacional. A gestão da              
qualidade na educação busca a melhoria dos processos, independente da definição           
aplicável. Gestão da Qualidade é uma estratégia da escola para entregar a qualidade             
máxima em todos os processos e estar alinhada com as expectativas básicas dos pais              
que contratam um serviço particular de ensino. 

Muitas escolas particulares investem em inovação, tecnologia, programa bilíngue,         
certificação internacional, entre outros recursos, no entanto, se esquecem de analisar o            
que de fato a família busca na escola. No final da contas, a mensalidade ficará acima do                 
suportado pelos pais e ainda o nível de satisfação continuará o mesmo, ou pior. Logo, o                
Sistema de Gestão da Qualidade busca estar em conformidade com as necessidades            
dos alunos, pais e colaboradores, antes de inovar ou realizar mudanças significativas. 

Ao pensar a qualidade é imprescindível estabelecer processos por meio do           
planejamento, objetivos e metas, construir métricas, acompanhar indicadores, analisar         
resultados e propor planos de ações preventivas ou corretivas no que se refere ao              
aprendizado. 
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Acreditamos, portanto, que a educação de qualidade só é possível com a            
triangulação do processo educacional, ou seja, escola, alunos e família envolvidos           
no processo de ensino e aprendizagem. 

A escola deve ofertar um ambiente seguro, atualizado, norteado pelos          
documentos vigentes, infraestrutura adequada, professores com formação continuada,        
recursos atualizados para o processo de ensino e aprendizagem, entre outros fatores            
que já é do saber de todos.  

A família, por sua vez, é essencial no processo de crescimento e aprendizagem             
do aluno. A escola oferecerá temas relevantes para propiciar conhecimento sobre cada            
fase da vida dos seus filhos, e como os responsáveis poderão contribuir com a formação               
para a vida em sociedade. Buscamos incentivar a família para maior engajamento e             
participação em todas as atividades propostas pelos professores, coordenadores e pela           
diretoria do colégio. No que tange ao aluno, estamos preocupados em estudar novas             
possibilidades de ampliar o repertório de material e recursos que possibilitem ensinar de             
forma contextualizada e prazerosa. 

É essencial lembrar que os padrões de qualidade podem sofrer alterações de            
acordo com a ação de agentes internos e externos. No caso dos internos, citamos os               
colaboradores que sugerem mudanças positivas e como externo a família, que é o             
termômetro, pois todo serviço deverá estar alinhado com as expectativas básicas. A            
partir daí, o sistema de gestão da qualidade se esforçará para entregar resultados acima              
do esperado. 

 Benefícios do Sistema de Gestão da Qualidade 

As escolas de educação básica estão buscando diferenciais para conseguirem se           
manter em um mercado tão disputado, que proporciona inúmeras alternativas para os            
clientes. O nível concorrencial vem aumentando desenfreadamente no Brasil com a           
entrada de novos grupos educacionais, tendo atuação focada nos segmentos infantil,           
fundamental e médio e projetos de implantação de redes de ensino, o que diminui os               
custos de operação com material e formação dos docentes, além da força de             
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posicionamento da marca. Como se tudo isso não fosse o bastante, nossa            
economia torce contra a educação, uma vez que os pais perdem renda e correm              
para a escola para solicitar desconto ou deixam de pagar a escola e negociam no final                
do ano. 

As escolas podem adotar um programa de qualidade por diferentes motivos, e a             
decisão pela implantação de um programa que assegure qualidade na entrega leva em             
conta aspectos como estar em conformidade com alunos, pais e professores, aprimorar            
e dinamizar o sistema de gestão educacional, minimizar perda de alunos e receitas por              
processos falhos e com pouco desempenho organizacional. É imperativo, portanto, que           
se reconheçam os benefícios de entregar qualidade superior às expectativas dos pais e             
responsáveis. 

De acordo com Barcellos (2000), uma estratégia defensiva voltada para a           
retenção de clientes pode resultar em melhor desempenho empresarial, principalmente          
enfocando aspectos como a melhoria da qualidade dos serviços e o devido tratamento             
das reclamações. 

Entre os benefícios assegurados pelo Programa de Qualidade na gestão escolar           
podemos destacar, de forma ampla, os seguintes: 

● Promove a competitividade e a sustentabilidade da instituição de ensino 
● Promove o aprendizado organizacional, possibilitando a avaliação e melhoria da          

gestão de forma abrangente 
● Melhora a compreensão dos anseios dos pais, alunos e educadores 
● Mensura os resultados da escola de forma objetiva 
● Desenvolve a visão sistêmica dos diretores da escola 
● Estimula o comprometimento e a cooperação entre os colaboradores 
● Desenvolve a cultura da excelência em todas áreas 
● Padroniza processos e facilita a transição dos colaboradores em diferentes áreas 
● Permite um diagnóstico objetivo e a mensuração do grau de maturidade da            

gestão 
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● Permite que os líderes deleguem funções e tenham foco nos resultados           
pedagógicos 

● Desenvolve a motivação e o engajamento dos colaboradores 

A Gestão da Qualidade é uma estratégia das escolas que focam a qualidade máxima               
em todos os processos. Os benefícios são logo percebidos: maior organização,           
produtividade e credibilidade perante pais, colaboradores e fornecedores. Por isso, para           
ampliar a competitividade da instituição de ensino, é preciso ser capaz de oferecer             
educação de qualidade, com uso eficiente de recursos, baixo impacto ambiental,           
sinergia e satisfação de todos os envolvidos. 

  

7 Pilares da Qualidade 

A Administração Escolar moderna deve se preocupar com os pilares de sustentação            
de sua proposta de ensino. São áreas sistematicamente alinhadas com o objetivo de             
oferecer qualidade superior no processo de ensino e aprendizagem. 

1. Cultura Organizacional - A cultura organizacional é a essência da Instituição de            
ensino, é determinada pela maneira como os líderes desenvolvem a cultura de            
resultados, o tratamento dos colaboradores, alunos e responsáveis. É o conjunto           
de hábitos e crenças estabelecidos através de princípios, incentivos, normas e           
condutas compartilhadas pelos membros da escola. 

2. Gente & Gestão - Não será possível executar o Plano Estratégico e o PPP sem               
colaboradores motivados, com perfil e formação adequada. 

  

3. Planejamento Estratégico - É uma forma de reflexão e ação sistemática e            
continuada, a fim de avaliar a situação atual e elaborar projetos de melhorias             
estratégicas frente às mudanças constantes na sociedade. 
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4. Marketing Estratégico e Matrículas- Sem alunos não há razão de existir.             
Esse campo tem a função de mostrar aos pais e ao mercado os projetos              
pedagógicos sendo executados durante o ano todo. Na fase de matrícula ou            
renovação, deverá convencer os responsáveis de que a escola é a melhor            
opção para seus filhos, o que torna essa área dependente de todas as outras. 

5. Gestão e Finanças - Os indicadores de inadimplência, orçamento planejado e           
realizado, custos e lucros é que garantirão investimentos na área de ensino da             
escola. Por meio dos resultados financeiros a escola deverá investir na           
infraestrutura, tecnologia, inovação e formação continuada de todos os         
colaboradores. 

6. Gestão Pedagógica - É o foco da escola, o refletir pedagógico, onde o Projeto              
Político Pedagógico é elaborado, executado e constantemente revisitado. Deverá         
ter o envolvimento de todas as áreas. 

7. Infraestrutura - Dentro do conceito de triangulação da educação onde temos           
Escola, Aluno e Família, devemos entender que essa área deverá investir no            
funcionamento da escola, como garantir que a lousa digital funcione, que os            
professores tenham recursos para proporcionar um ensino significativo aos         
alunos e que atendam ao plano de aula proposto. Os alunos devem ser             
apaixonados pelo ambiente escolar, refletindo sua vivência. O responsável         
deverá sair da caixa e olhar o mercado em busca de novas soluções             
educacionais que sejam equivalentes aos objetivos de ensino e aprendizagem da           
Instituição. 

Concepção do Sistema de Gestão da Qualidade 

O sistema de gestão da qualidade nasceu dos desafios diários das escolas            
particulares em garantir a qualidade da prestação de serviço educacional e apresentar            
resultados operacionais e manter a sustentabilidade, competitividade e crescimento. 

O sistema foi estruturado levando em consideração a triangulação entre escola,           
famílias e alunos. O modelo foi concebido por meio de relatos de escolas, observação              
das melhores práticas, estudo dos melhores modelos de sistema da qualidade e levando             
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em consideração as tendências do mercado de educação básica. O propósito           
fundamental do sistema da qualidade surgiu da demanda das escolas por um            
modelo gerencial e operacional, visando avaliar, orientar e engajar as equipes em busca             
de melhores resultados pedagógicos, financeiros e com significativo avanço no          
crescimento de matrículas. 

 

Etapas da Qualidade 
O Primeiro Passo é realizar uma avaliação e diagnosticar os itens que a escola              

ainda não atende. Serão realizadas pelo menos três avaliações internas para garantir            
que todas as exigências foram cumpridas. 

O Segundo Passo é engajar todo time em um Plano de Ação sólido, com              
objetivos e datas previstos para conclusão. Por meio da ferramenta de plano de ação              
5w2h o líder da qualidade apontará os itens que a escola não está em conformidade e                
iniciará a implantação dos processos. 

O Terceiro Passo é agendar uma reunião interna para discutir os resultados e             
compartilhar os desafios com o time de gestão da qualidade. Serão três encontros             
mediados pelo consultor. 
  

O Quarto Passo é medir os resultados, reconhecer os esforços e traçar novos             
desafios, incentivando a qualidade contínua. 

Esses passos são os que conduzem ao caminho para melhorar a vida das             
pessoas por meio da educação, estabelecendo novos desafios e repensando          
frequentemente os resultados, buscando sempre referência para o próprio jeito de           
ensinar e, claro, atingindo metas de aprendizagem e alavancando resultados          
operacionais. 
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Pilar 1 - Cultura Organizacional 

A cultura organizacional influencia diretamente a condução da escola, seja no           
fazer pedagógico ou no administrativo, impulsionando as motivações e o comportamento           
dos colaboradores. A cultura de uma Instituição de ensino é o resultado de uma sinergia               
entre pessoas, como elas interagem entre si em um ambiente e como esse ambiente              
evolui baseado nessas interações. Quando chega um novo colaborador, é natural que            
seja influenciado pela bagagem trazida de outras culturas que vivenciou, por isso é             
importante a escola ter uma cultura organizacional fortalecida com sua identidade           
própria. 

As atitudes dos líderes da escola influenciam no comportamento de seus           
liderados, igualmente, Chiavenato (2010) revela que as empresas bem-sucedidas estão          
percebendo a importância de práticas gerenciais e culturas que privilegiam a           
participação dos funcionários, incentivando-os a terem valores e objetivos favoráveis a           
organização. Logo, os grandes responsáveis por gerir o clima da Instituição de ensino             
são os líderes. Se a liderança não age para que exista um clima positivo e voltado para                 
os resultados, logo uma cultura informal se instalará naturalmente. 

No âmbito da liderança, destaca-se que o líder tem papel fundamental sobre a             
direção e os impactos sobre a empresa, além disso, contribui para criar, manter e mudar               
aspectos culturais através de sua gestão (BARRETO et al., 2013). Afinal, a liderança             
influencia no comportamento das pessoas, na administração da escola e no modo como             
os alunos e os pais veem o colégio. 

Diante desta perspectiva, o Sistema de Gestão da Qualidade objetiva implantar           
processos para que o clima organizacional voltado aos resultados de aprendizado,           
satisfação e até financeiros sejam viabilizados para que haja sustentabilidade da           
organização em longo prazo. 
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1.1 - Liderança Transformadora 

Este conceito foi inicialmente introduzido pelo especialista em liderança James          
MacGregor Burns (1978), que foi o primeiro a chamar a atenção para o conceito de               
liderança transformacional. 

Em seu livro, “Leadership” ele define que “Liderança Transformadora é um           
processo no qual os líderes e seguidores ajudam uns aos outros a avançar para um               
nível mais elevado de moral e motivação.” 

O conceito de liderança transformadora é uma das formas que melhor exemplifica            
a diferença entre ser líder e ser chefe. Mais do que delegar tarefas, exigir o cumprimento                
de metas, definir regras e processos, o líder busca conquistar a confiança e a admiração               
da equipe por meio de uma atuação em conjunto para entregar os resultados da              
Instituição de ensino. Para isso, deve ser flexível e estar aberto a opiniões diversas,              
sabendo que a liderança deve ser exercida de forma democrática. 

Em 1985, Bernard M. Bass aprofundou o conceito de Liderança Transformadora.           
Em seu livro “Leadership and Performance Beyond Expectations”, descreve que o líder            
transformador: 

  

● É uma referência de integridade e justiça 
● Define metas claras 
● Tem grandes expectativas para a equipe e para si 
● Dá apoio e reconhece esforços e resultados individuais e da equipe 
● Motiva as emoções das pessoas 
● Inspira pessoas a olhar objetivos além dos próprios interesses, ou seja,           

estimula o pensamento de dono 
● Inspira pessoas a ultrapassar seus limites e buscar novas formas de serviço 
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Para ser prático, vamos listar alguns desafios de gestão do líder na realidade             
educacional e que integra o modelo de gestão de qualidade educacional desenvolvida            
pela DPGE. 

  

1.1.1 - A missão da Instituição precisa ser definida e conhecida por todos 

A missão da escola mostra a razão de existir. Delimita sua segmentação de             
mercado, ou seja, quais perfis de famílias pretende impactar. É a definição do propósito              
pelo qual trabalham e se esforçam os líderes e colaboradores. A missão de uma escola               
deve ser definida para satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e não            
simplesmente oferecer um serviço, deve responder a pergunta mais básica que uma            
Instituição de ensino pode se propor: para que existimos? 

 

1.1.2 - Visão: aonde nossa Instituição quer chegar? 

É aonde a escola quer chegar, que objetivos quer atingir, em que quer ser líder ou em                 
que aspectos ela quer ser referência. A visão define o futuro desejado em longo prazo               
pelo colégio, está alinhada a uma meta ambiciosa, e serve como um guia para a               
definição dos objetivos e a realização da missão da Instituição. Algumas escolas            
almejam ser reconhecidas em sua área de atuação como a mais inovadora ou a que               
mais aprova nos vestibulares. Se a meta foi definida, logo temos a visão de futuro. Cabe                
aos líderes avaliarem a coerência da visão da Instituição e estabelecer estratégias            
consistentes para que a visão de futuro seja alcançada. 

  

 

13 



Sistema de Gestão da Qualidade 

1.1.3 - Valores são inegociáveis 

Os valores são os princípios que regem as ações e comportamentos de            
todos os indivíduos que fazem parte de uma Instituição de ensino, como mantenedores,             
diretores, coordenadores, professores e demais colaboradores. Os valores de uma          
escola devem ser claros, objetivos, obrigatórios, inegociáveis e públicos. 

  

1.1.4 - Código de Ética e Conduta 

O Código de Ética e Conduta visa evidenciar e reforçar os valores éticos da              
escola, sua identidade organizacional e os princípios que orientam a condução de suas             
atividades. Dada a sua vocação educacional, as disposições tratadas neste Código           
estão intimamente ligadas ao compromisso da Instituição de formar pessoas éticas,           
capazes de pensar criticamente e influenciar positivamente a sociedade. Também se           
alinha a missão, aos valores e a visão que definem a identidade do colégio e juntos                
reforçam a sua condição de Instituição ímpar, comprometida com a inovação, respeito e             
a excelência em todas as suas atividades. 

O Código de Ética e Conduta da Instituição de ensino é um guia para o               
relacionamento dos colaboradores com os diversos públicos como alunos, pais,          
fornecedores, concorrentes, imprensa e até a própria equipe. Este conjunto de regras,            
ao lado dos valores, ressalta os comportamentos esperados nas situações do cotidiano. 

O documento deverá definir diretrizes gerais e deixar claras condutas inaceitáveis           
pela Instituição. Serão definidas diretrizes sobre uso dos espaços comuns, publicação           
de fotos nas mídias sociais, atendimento ao público interno e externo. 

O comportamento dos líderes e dos colaboradores do colégio reflete na           
percepção da qualidade da marca, portanto, o sistema de gestão da qualidade incorpora             
o Código e cobra não apenas a existência do documento, mas a leitura e assinatura de                
todos. 
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A comprovação será realizada por meio do Manual da Qualidade. 

  

1.1.5 - O líder acompanha o desempenho da Instituição? 

Todos os colaboradores, independente das diferentes funções que desempenham         
na escola, serão responsáveis pelos resultados gerados por ela. No entanto, dentro da             
Instituição de ensino, o gestor escolar tem um papel estratégico de guiar uma equipe              
sempre de acordo com os objetivos propostos. O líder precisa participar das reuniões,             
delegar ações, acompanhar as pautas e as devolutivas. Deverá acompanhar a execução            
do projeto pedagógico, os resultados de ensino, os financeiros e de marketing. 

A comprovação será realizada pelo Painel de Gestão. 

1.1.6 - Os líderes investem em seu desenvolvimento gerencial? 

As habilidades de liderança são muito importantes para ocupar uma posição na            
gestão escolar. O dirigente é uma figura central, necessária para a condução das             
atividades, a motivação e a orientação da equipe. 

O desenvolvimento precisa envolver as diversas dimensões da atuação de um           
dirigente, como a compreensão do seu papel na Instituição de ensino, o entendimento             
das formas de direção que ele pode exercer, as ferramentas para gerenciamento e             
estratégias para comunicação com a equipe. O líder precisa compreender bem o seu             
papel para não confundir sua atuação com a dos outros colaboradores, ou seja, precisa              
aprender a delegar e acompanhar tarefas. 

O gestor escolar tem função estratégica, lidando com pessoas, planejamentos e           
recursos. Ele dá os direcionamentos e os recursos para que os profissionais possam             
desempenhar suas tarefas, portanto, o gestor deve participar de feiras, workshops e            
treinamentos com o objetivo de desenvolver novas habilidades e buscar inovações e            
soluções para a realidade da Instituição de ensino. 
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A comprovação não será necessária. 

  

1.1.7 - A liderança incentiva a inovação em todas as áreas, buscando            
melhores práticas do mercado? 

A gestão escolar norteada para a inovação vem ganhando cada vez mais espaço             
na educação. Ela permite que a Instituição repense o processo de ensino e             
aprendizagem. O papel do gestor escolar é inspirar as pessoas e auxiliar os alunos a               
reconhecerem sua singularidade e a superarem dificuldades, atingindo o pleno potencial.           
Esse entendimento é crucial e cabe então ao gestor incentivar a equipe pedagógica             
estudar inovações concretas, pois não podemos ter espaço para experimentações          
despreocupadas na área pedagógica. Portanto, é preciso estudar experiências de          
instituições e educadores externos, trazendo novas possibilidades e modelos que melhor           
dialoguem com a realidade local. 

Nas áreas de apoio como infraestrutura, finanças, marketing e matrículas, o           
gestor deve incentivar a equipe a ir além do dia a dia, trazer inovações, novas propostas                
com foco em melhores resultados. Uma forma prática é participar com o gestor de              
reuniões de resultados, onde o gestor apresentará aos colaboradores mensalmente ou           
bimestralmente os resultados, inovações e contribuições dos colaboradores de todas as           
áreas. A ação de ter uma reunião mensal produz a cultura de comprometimento com os               
resultados e do reconhecimento, logo, contribui para melhora do ambiente interno,           
refletindo na satisfação e qualidade da Instituição. 

A comprovação não será necessária. 

  

1.1.8 - Os líderes de cada área participam de reuniões para acompanhar e             
cobrar resultados alinhados com a equipe? 
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Nos dias de hoje, as instituições de ensino que desejam ser competitivas            
devem não somente adotar um método de gestão da qualidade, mas procurar            
alinhar seus indicadores gerenciais aos objetivos e metas para alcançar a visão de             
futuro. 

Sozinho, o gestor escolar não consegue dar conta de todas as tarefas, por isso é               
preciso delegar e desenvolver a liderança pedagógica e administrativa. Na rotina para            
gerenciar seus resultados, uma das melhores formas atualmente conhecida é a prática            
da reunião de rotina, onde se foca na META do dia e do MÊS, pois é evidente que o                   
resultado do ANO é consequência do dia a dia. 

O sistema de gestão da qualidade sugere que o gestor incentive os líderes a se               
reunirem formalmente para falar dos resultados de cada área. Os resultados da área             
administrativa poderão ser redução de custos, aumento de seguidores nas redes sociais,            
aumento de visitas, satisfação, implantação do sistema de gestão da qualidade. Na área             
pedagógica, poderão ser realização de projetos, avaliações, alfabetização, datas         
comemorativas, entre outros indicadores importantes. A escola tem autonomia para          
determinar quais são os indicadores, objetivos e metas de cada área, baseada nos             
objetivos do sistema de gestão da qualidade do ano. 

A comprovação não será necessária. 

  

1.1.9 - O líder assiste integralmente uma aula por mês, dando feedback, além             
de acompanhar a evolução? 

Entrar na sala de aula e observar o trabalho do professor não é uma atividade               
simples, no entanto, é uma das funções do Coordenador Pedagógico. A liderança            
precisa compartilhar com os professores o que espera sobre uma aula de qualidade,             
fornecer formação continuada e acompanhar a evolução. 
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A presença do coordenador precisa ser natural, amistosa e ser sentida como            
incentivo ao docente, jamais punitiva ou colocando em situação emocional de risco.            
O coordenador deverá registrar a aula e o feedback em uma ficha padrão da escola e                
poderá ser cobrada pelo consultor do sistema de gestão da qualidade. 

A avaliação será realizada com base na ficha de avaliação das aulas. 

  

1.1.10 - O líder é dedicado integralmente à condução da gestão escolar? 

O gestor escolar deve desenvolver liderança mais participativa, e a          
responsabilidade pelos efeitos do trabalho é de todos. O líder precisa acompanhar os             
resultados de aprendizado dos alunos e dar direcionamento rumo à visão da Instituição             
de ensino. Daí a importância de estar integralmente presente na escola e acompanhar             
os desafios de cada área por meio das reuniões de resultados e da qualidade. 

O consultor do sistema de gestão da qualidade fará leitura das atas de reuniões              
para evidenciar a participação do gestor escolar na vida da escola. 

A avaliação será realizada com base na avaliação local. 

  

1.1.11 - O líder discute o Planejamento Orçamentário com todos os           
responsáveis de áreas? 

O orçamento financeiro de uma escola já foi considerado apenas mais uma            
ferramenta para evitar que o caixa ficasse no negativo. Atualmente, a gestão            
orçamentária tem valor estratégico e se tornou uma atividade que visa planejar e             
monitorar sistematicamente as finanças da instituição de ensino. Assim, o gestor deverá            
discutir o orçamento amplamente com todos os departamentos da escola, garantindo           
que não faltem recursos e que não haja desperdícios, comparando os gastos planejados             
com os efetivamente realizados. O orçamento bem elaborado permite também que a            
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Instituição olhe para o futuro e se prepare para fazer novos investimentos na             
qualidade educacional. 

A avaliação será realizada com base na avaliação local. 

  

1.1.12 - A liderança acompanha, uma vez por semana, a entrada ou saída             
dos alunos, estando atenta à satisfação com o atendimento? 

É importante começarmos pela observação. Precisamos observar com atenção o          
processo de entrada dos alunos na escola. Muitas escolas investem em pesquisas de             
satisfação e se esquecem de que os alunos demonstram estarem felizes ou            
descontentes na entrada ou na saída da escola, dando ao líder a oportunidade de se               
antecipar a muitos problemas. Além disso, a presença do gestor escolar semanalmente            
gera um ambiente de confiança e tranquilidade nos pais e nos alunos. 

O consultor poderá assistir uma entrada ou saída dos alunos ou solicitar            
relatos dos pais ou colaboradores da escola para evidenciar o item solicitado no             
sistema da gestão da qualidade. 

  

1.2 - Cultura de Resultados 

Ao implementar uma Cultura de Resultados na escola, a liderança dá o primeiro             
passo para fazer a gestão mais completa em todas áreas: pedagógica, marketing,            
infraestrutura, gente e gestão, administrativo e financeira. Quando os colaboradores          
estão olhando para um mesmo fim ao realizar suas pequenas tarefas do dia a dia, fica                
mais fácil entender o valor que suas entregas têm dentro da Instituição. 

  

1.2.1 - A Instituição estabeleceu os Indicadores-chave? (KPI) 
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Os Key Performance Indicators (KPI), ou indicadores-chave de performance,         
são medidas usadas para avaliar o desempenho da estratégia adotada pela escola            
durante os anos e mostra, por exemplo, se a campanha de matrículas está dando os               
resultados esperados ou se a escola está conseguindo satisfazer as necessidades dos            
alunos e pais, e isso se mostra por meio do nível de satisfação e renovação das                
matrículas. Além disso, é essencial para que todos os colaboradores tenham como foco             
construir soluções alinhadas com os grandes desafios do mercado, que não são poucos:             
concorrência, novos investidores, inadimplência, economia em baixa, desemprego,        
carga tributária e muitos outros. 

Quais são os indicadores (KPI) importantes para uma Gestão Escolar de Alta            
Performance? Em nosso trabalho de consultoria, sugerimos 6 indicadores: 

  

● Meta de novas matrículas e renovação: a escola estabelece quanto precisar            
crescer em cada segmento, devendo considerar a saída de alunos e propor            
objetivos realistas, de preferência ancorados em resultados anteriores da         
escola. 

● Percentual de bolsas de estudo: é necessário definir juntamente com o            
departamento financeiro, qual é a margem segura de bolsas de estudos, bem            
como definir a política de bolsa. Com base nas orientações financeiras, a            
Instituição estabelece o percentual de bolsas que deverá manter. Bolsa de           
estudo está relacionada à gratuidade dos estudos, ou seja, não se trata de             
descontos. Manter um nível alto de bolsas coloca em risco a sustentabilidade            
da escola. 

● Inadimplência: nenhuma administração gosta de gerenciar inadimplência, no         
entanto, manter um número em mente é saudável e estratégico. A escola deve             
estabelecer um percentual máximo de inadimplência suportado, por exemplo,         
mensalidades que não foram pagas no período de 90 dias úteis. Atrasos            
pontuais não são considerados inadimplência. No tópico pilar financeiro serão          
abordadas ações para tratar a inadimplência escolar. 
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● Taxa de ocupação por segmentos e geral: esse indicador é importante            
para avaliar a operação escolar e o sucesso das ações de marketing ao             
longo dos anos. Para calcular é muito simples, o gestor avalia a quantidade de              
mesas em cada sala e divide pelas matrículas. A escola poderá realizar o             
cálculo por sala de aula, segmento e geral. De posse dos dados, o gestor              
poderá tomar decisão em fazer campanhas para preencher vagas em salas           
com menor quantidade de alunos. 

● Nível de satisfação dos pais e alunos NPS: a escola deverá realizar uma              
pesquisa de satisfação por ano. Os resultados deverão ser discutidos com os            
líderes das áreas e proposto um plano de ação de melhoria. Quando a escola              
tiver uma pontuação positiva poderá divulgar ao mercado. 

● Resultados pedagógicos: o gestor, por meio dos relatórios, irá acompanhar a            
alfabetização dos alunos que estão saindo da Educação Infantil para o           
Fundamental I. Além dos simulados dos outros segmentos. Os dados poderão           
ser expostos na sala de matrícula. A escola deverá seguir orientações dos            
documentos oficiais vigentes, como a BNCC e terá autonomia para compor os            
indicadores da área. 

Os resultados para efeito de avaliação do sistema de gestão da qualidade deverão             
estar em um documento consolidado ou no Painel de Gestão à vista na sala da direção                
geral do colégio. 

  

1.2.2 - As áreas se reúnem para apresentar os resultados e definir Plano de              
Ação? 

A gestão escolar é um conjunto de processos para administrar a Instituição de             
ensino. Ela envolve a atuação das diversas áreas que compõem a escola, para manejar              
as atividades educacionais e sempre alcançar sua missão, visão e objetivos estratégicos            
de curto, médio e longo prazo. Contudo, se os setores não dialogam, eles podem              
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realizar ações contraproducentes, perder sinergia e assim não agregar valor no           
processo de ensino e aprendizagem. 

O sistema de gestão da qualidade sugere que a reunião de resultados e da              
qualidade aconteça pelo menos a cada 15 dias. 

  

A avaliação será realizada com base na ata da reunião. 

  

1.2.3 - A Instituição mantém quadro (gestão à vista) 

O próprio termo “gestão à vista” já explica que a finalidade é mostrar as              
informações à vista para os gestores e colaboradores da escola. São dados que refletem              
o andamento dos trabalhos em um departamento e em toda a escola. A utilização de               
gráficos e indicadores de desempenho permite que as equipes visualizem seu           
desempenho para alcançar as metas que foram estabelecidas. No quadro deverão           
constar os KPI´s da escola, conforme item 1.2.1. 

O quadro deverá ser atualizado mensalmente ou anualmente se o desempenho           
foi medido apenas no fechamento do ano e será atualizado pelos responsáveis pelos             
indicadores. Por exemplo: nos resultados pedagógicos, quem fará atualização será a           
coordenadora do segmento. A escola tem liberdade de escolha do modelo, poderá ser             
com o uso de gráficos ou apenas registros escritos. 

O consultor avaliará a existência e a atualização do quadro de gestão à             
vista. 

  

1.2.4 - A escola promove reuniões para discutir melhorias em todas as            
áreas? 
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Melhoria contínua é a prática adotada para atingir ininterruptamente         
resultados cada vez melhores, sejam eles na área pedagógica ou administrativa,           
ou então nos processos internos. Após a reunião da qualidade, os líderes registram os              
pontos de melhorias e em conjunto com outras áreas desenvolvem soluções para os             
problemas ou oportunidades, por exemplo, se a área de marketing identificou que o             
nível de satisfação está abaixo do esperado, todas as áreas deverão participar de             
ações para melhorar os números. 

A Avaliação do consultor será realizada com base nas atas das reuniões. 

1.2.5 - Manual da Qualidade 

Em decorrência do crescimento da concorrência e, tendo em vista que os clientes             
estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade do serviço contratado, as            
certificações e validações da qualidade tornaram-se uma ferramenta para tangibilizar e           
promover a qualidade do serviço educacional oferecido. Para formalizar os processos, a            
escola escreverá um Manual que norteará os processos, metas, funções e registros dos             
resultados. 

O Manual da Qualidade é um documento que descreve o sistema da qualidade de              
uma escola, especificando a política, diretrizes, atribuições, responsabilidades e         
procedimentos adotados para a execução de todas as atividades que possam vir a             
influenciar a qualidade, bem como as formas de controle. 

O Manual especifica requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da             
escola, que são usados para garantir a qualidade de seus serviços prestados, para             
satisfazer às exigências dos alunos, pais, colaboradores e fornecedores através do           
atendimento à legislação, normas e regulamentos aplicáveis em vigor. 

A ação de pensar um Manual da Qualidade na Educação envolve todos os             
colaboradores, pensando os critérios importantes para o fazer pedagógico e para a            
administração voltada para os resultados. Os processos impactam todas as áreas,           
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desde a portaria e os procedimentos de segurança, matrícula, política de bolsa e             
descontos, régua de cobrança, infraestrutura, até a área pedagógica. 

A escola tem autonomia para desenvolver um manual personalizado, desde que           
atenda aos critérios do sistema de gestão da qualidade. 

O que deve conter no Manual da Qualidade? 

 

● Índice geral 

● Introdução ao Manual da 

Qualidade 

● Nossa História 

● Valores do nosso colégio 

● Política da Qualidade 

● Escopo do SGQ 

● Referências ao SGQ 

● Definições do Sistema de 

Gestão da Qualidade 

● Requisitos do Sistema 

● Requisitos de documentação 

● Responsabilidade da Direção 

● Objetivos da Qualidade 

● Pilar 1 - Cultura Organizacional 

● Pilar 2 - Planejamento 

Estratégico 

 

● Pilar 3 - Gente e Gestão 

● Pilar 4 - Marketing e Matrículas 

● Pilar 5 - Gestão e Finanças 

● Pilar 6 - Gestão do Ensino e 

Aprendizagem 

● Pilar 7 - Gestão Operacional 

● Medição, análise e melhoria 

● Anexo I - Código de ética e 

Conduta 

● Anexo II - Descrição das 

Funções 

● Anexo III - Proposta Pedagógica 

resumida  

  

O consultor analisará a existência do documento na avaliação. 
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Pilar 2 - Gente e Gestão 

Gente e Gestão existe para garantir que o planejamento da escola aconteça.            
Verifica se as áreas, os departamentos e os colaboradores possuem metas e            
indicadores para entregar, traça qual vai ser o método para o acompanhamento dos             
resultados, define os modelos para analisar o desempenho e elabora como será feito o              
processo de meritocracia. As atividades da área se iniciam no processo de seleção,             
recrutamento, treinamento, fidelização e reconhecimento dos colaboradores. O sistema         
de gestão da qualidade propõe manter o processo alinhado para que tudo ocorra dentro              
do planejado. É importante que os colaboradores saibam o que os líderes esperam em              
termos de desempenho e resultados de cada um, que recebam feedback e sejam             
acompanhados no desenvolvimento profissional. Essa conjuntura fez com que o setor de            
Gente e Gestão passasse a ter uma atuação direcionada para atingir as metas,             
formando o time certo e auxiliando os colaboradores a trabalharem de forma correta e              
com foco na entrega dos resultados e da qualidade. 

2.1 - Gestão de processos 

Atualmente, a gestão moderna entende que não se gerencia pessoas, mas se            
gerencia com a ajuda das pessoas. O gerenciamento cuida de processos e recursos             
para oferecer aos colaboradores suporte para auxiliar na entrega dos resultados. 

2.1.1 - A escola desenvolveu o organograma dos colaboradores? 

O organograma é uma figura que demonstra a organização dos colaboradores de            
uma escola, indicando as responsabilidades e atividades de acordo com o cargo. A             
função do organograma é deixar claro para colaboradores e stakeholders exatamente           
onde eles estão dentro da estrutura da Instituição e com quais áreas ou pessoas eles se                
relacionam diretamente. A escola tem autonomia para decidir sobre o melhor modelo de             
organograma. 
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O consultor analisa a evidência por meio do documento físico. 

 2.1.2 - Oferecer um programa de integração de novos colaboradores 

Integrar um novo colaborador e promover a ambientação no trabalho de           
maneira adequada está entre as principais preocupações de uma escola com           
foco na cultura de resultados. Acreditamos que o processo de seleção não            
termina no ato da contratação, o novo colaborador deverá ser introduzido aos            
processos e ter a clareza sobre qual é sua função, de que maneira deve desempenhá-la,               
quais são os resultados que precisa almejar e de que maneira agir, alinhado ao Código               
de Ética e Conduta da escola. Logo, a escola tem autonomia para desenvolver o              
programa de integração, e uma boa sugestão é que a escola faça um manual de boas                
vindas. 

Uma escola que desenvolve a cultura de resultados realiza o alinhamento de            
expectativas tanto do novo colaborador com relação ao colégio, quanto da Instituição de             
ensino com relação ao novo colaborador. O novo colaborador precisa conhecer o            
organograma, receber uma cópia do Código de Ética e Conduta e a Política da              
Qualidade do colégio. No primeiro dia, o colaborador terá acesso ao modelo de             
avaliação e de reconhecimento dos resultados, além disso, é muito importante que o             
novo colaborador conheça os canais de comunicação interna. 

A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão de checklist           
para o atendimento do item, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um              
modelo próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

A avaliação será por meio do documento físico. 
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2.1.3 - Ter um processo definido de recrutamento e seleção de novos            
colaboradores 

Recrutar e selecionar colaboradores para a empresa envolve etapas muito          
complexas que precisam estar alinhadas com a cultura organizacional da escola. A            
escola precisa identificar quais são os processos importantes para atrair e contratar            
colaboradores que tenham o perfil adequado e, principalmente, que estará aberto para            
se adaptar à cultura de resultados e de qualidade que estamos implantando. Portanto, a              
Instituição precisa definir como selecionar, onde selecionar, definir o perfil para cada            
função, planejar o processo e o método de recrutamento. Todos os processos precisam             
estar presentes em uma ficha ou sistema. 

A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão para esse item,            
no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que             
atenda a exigência do programa da qualidade. 

A avaliação será por meio do documento físico. 

2.1.4 - Dispor de descrições dos cargos existentes na equipe da escola 

A relação da descrição do cargo é imprescindível para a área de Gente e Gestão               
da escola, pois contribui para o bom desenvolvimento do processo de recrutar e             
selecionar colaboradores, dando apoio para uma possível administração de salários,          
facilitando assim, o entendimento de cada cargo que compõe a estrutura organizacional            
da Instituição. No documento deverá constar o cargo, formação exigida, experiência           
mínima e para quem reportará. Por meio desse documento, a escola desenvolve o             
organograma. 

A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão para esse item,            
no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que             
atenda a exigência do programa da qualidade. 

A avaliação será por meio do documento físico. 
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2.1.5 - Gestão da taxa de absenteísmo, turnover e as horas extras             
trabalhadas dos colaboradores 

Absenteísmo é uma expressão utilizada para designar a falta de assiduidade, seja            
por ausência ou atraso. Os motivos também podem ser voluntários, por doença, legais e              
outras causas diversas que influenciam direta ou indiretamente a qualidade do serviço            
educacional. Realizar a prevenção do absenteísmo é melhor do que remediar, pois            
quando a situação já está instalada, tende a contaminar os outros colaboradores e se              
tornar parte da cultura informal da Instituição, assim, é preciso elaborar recursos de             
controle. 

O turnover é a alta rotatividade de funcionários em uma escola, ou seja, um              
colaborador é admitido e outro desligado de maneira sucessiva. É preciso ter controle             
para identificar as razões. Existem diversos motivos que contribuem para o turnover,            
como: salários baixos, más condições de trabalho e, muitas vezes, insatisfação do            
funcionário. 

O excesso de horas extras implica em diversos problemas, tanto para o colégio             
quanto para os trabalhadores. O sistema de gestão da qualidade exige estritamente o             
controle dos indicadores de absenteísmo, turnover e horas extras. 

O Consultor irá examinar o recurso de controle, seja físico ou sistêmico. 

  

2.1.6 - Entrevista formal de desligamento do colaborador 

A entrevista de desligamento representa um grande potencial para gerar dados           
relevantes sobre a cultura organizacional, ajuda a estabelecer uma cultura voltada para            
o diálogo, que pode contribuir para reduzir a taxa de turnover, e também contribui para               
melhoria dos processos da área de gente e gestão. Ela deve ser adotada tanto para               
casos de demissão quanto para pedidos de demissão. A entrevista poderá ser            
conduzida pela área de gente e gestão e não pelo líder direto. A área solicitará o                
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preenchimento da ficha de desligamento e, posteriormente, avaliar e desenvolver          
uma ação de melhoria nos pontos pertinentes. 

A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão para esse item,            
no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que             
atenda a exigência do programa da qualidade. 

A avaliação será por meio do documento físico. 

2.1.7 - Disponibilizar uniformes para os colaboradores 

O uso do uniforme facilita a identificação e localização dos colaboradores de uma             
escola, além disso, o uniforme possibilita padronizar o local de trabalho e em certas              
funções o uso é obrigatório. As famílias e os alunos sentem mais tranquilidade quando              
são atendidos por colaboradores uniformizados, pois assim transmitem profissionalismo,         
organização, higiene e também seriedade da marca. 

A avaliação será por meio da observação local. 

2.1.8 - Disponibilizar um canal de comunicação interna 

Os objetivos são diversos, como informar, alinhar, motivar e engajar os           
colaboradores. Além disso, a comunicação interna garante que os colaboradores          
estejam totalmente alinhados à cultura da escola, assim como aos valores e crenças.             
Por meio do canal de comunicação, os colaboradores saberão da agenda institucional e             
dos projetos pedagógicos da escola, que tem autonomia para escolher o melhor meio de              
comunicação, podendo ser: 

●     Murais  
●     Jornais/Revistas Impressos  
●     Intranet  
●     Newsletter Digital 
●     E-mail Corporativo 
●     Rede Social Corporativa 
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●     Aplicativos 
●     Outros 
  

A avaliação será por meio da observação local. 

  

2.1.9 - Ter assessoria jurídica sobre direitos trabalhistas 

Contar com uma empresa especializada, composta por uma equipe operacional          
de departamento pessoal com apoio jurídico, permite deixar a escola mais segura e             
focada na realização das tarefas internas. Enquanto isso, a direção da Instituição pode             
tomar suas decisões com a segurança de que as obrigações trabalhistas estão sendo             
observadas e cumpridas à risca por profissionais especialistas e atualizados. 

Além disso, a assessoria trabalhista checa toda a situação da escola, para depois             
implementar mudanças. Entre essas, destacamos: 

● Enquadramento sindical 
● Estudo dos contratos trabalhistas em vigor 
● Procedimentos internos relacionados aos colaboradores 
● Condições estruturais do ambiente 
● Análise da convenção coletiva 
● Processos de admissão, demissão e rescisão 
● Cadastro de funcionários (PIS, FGTS e INSS) 
● Responsabilidade pela folha de pagamento e pró-labore 
●      Orientações sobre legislação trabalhista (CLT) e benefícios 

A avaliação será por meio do documento físico de comprovação como           
contrato de prestação de serviços. 
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2.1.10 - Garantir a leitura da Política da Qualidade e do Código de Ética e               
Conduta 

A escola está construindo a Cultura de Resultados para estar em conformidade            
com os pais, alunos, colaboradores e fornecedores. A Política da Qualidade norteia cada             
colaborador na entrega individual. Um colaborador que sabe quais são suas tarefas e             
tem plena consciência das suas responsabilidades e contribuições, com certeza é mais            
engajado. 

O Código de Ética e de Conduta da Instituição de ensino é um guia para o                
relacionamento dos colaboradores com os diversos públicos - por exemplo, alunos, pais,            
fornecedores, concorrentes, imprensa e até a equipe de trabalho. Este conjunto de            
regras, ao lado dos valores, ressalta os comportamentos esperados nas situações do            
cotidiano, portanto, a área de Gente e Gestão deve garantir que todos os colaboradores              
tiveram acesso a Política da Qualidade e o Código de ética e Conduta do colégio. 

A avaliação será por meio da lista de assinatura do recebimento dos            
documentos citados. 

  

2.2 - Retenção de colaboradores 

No caminho para criar uma cultura organizacional focada em resultados, o           
desenvolvimento dos colaboradores, metas atingíveis e o processo de humanização do           
ambiente de trabalho só geram resultados positivos, tanto na harmonização das equipes            
quanto na produtividade e além disso, é o caminho mais garantido para a retenção dos               
colaboradores da escola. O sistema de gestão propõe desenvolver quatro frentes de            
atuação: desenvolver um programa de motivação, realizar pesquisa de satisfação          
interna, avaliar o desempenho e reconhecer os resultados entregues. 
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2.2.1 - Ter um programa de metas e motivação individual 

Melhoria continuada dos serviços educacionais e a sustentabilidade da         
Instituição de ensino são motivos que justificam a criação de metas individuais para os              
colaboradores, ao adotar essa medida, a escola evita que os colaboradores fiquem sem             
uma orientação para aperfeiçoar seu desempenho. 

Ao planejar um programa de metas é essencial que os líderes tenham uma             
dimensão do que é possível concretizar, optar por metas atingíveis é um recurso para              
motivar os colaboradores a desenvolver melhoria continuada e por fim, qualidade global. 

Estimular a motivação dos colaboradores sempre foi um desafio para todas as            
Instituições de ensino, já que cada indivíduo é estimulado por elementos totalmente            
diferentes, ou seja, o que pode ser interessante para um colaborador, pode ser             
totalmente desinteressante para outro. Logo, quando se fala na questão de           
produtividade e engajamento, uma das estratégias que traz mais resultados é a criação             
de campanhas internas de incentivo. Esse tipo de campanha se baseia em três             
conceitos básicos: motivação individual, recompensa e reconhecimento público. 

Para definição do programa de incentivo, é necessária a participação de setores            
estratégicos importantes dentro da escola, entre eles o setor jurídico, setor de gente e              
gestão e o setor financeiro. O programa de motivação pode não ser financeiro. 

A avaliação será por meio das regras do programa de incentivo. 

  

2.2.2 - Realizar pesquisa de satisfação do clima organizacional 

A área de Gente e Gestão e os gestores devem sempre buscar formas de manter               
um bom clima organizacional, com os profissionais motivados, alinhados com os valores            
da Instituição de ensino e satisfeitos com os benefícios e com o ambiente de trabalho               
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como um todo. Um questionário de pesquisa de clima organizacional bem feito é o              
primeiro passo para melhorar a motivação da equipe. 

O Objetivo da pesquisa é avaliar o nível de satisfação dos colaboradores com             
relação aos diferentes aspectos do ambiente da escola e a maneira como os             
colaboradores e os líderes interagem uns com os outros. 

A avaliação será por meio do documento físico ou da tabulação da            
pesquisa. 

  

2.2.3 - Ter um sistema de avaliação de desempenho com feedback no            
mínimo trimestral 

Avaliar para identificar, medir e melhorar os processos internos. Este é um dos             
principais benefícios da avaliação de desempenho em uma escola particular, além disso,            
esta ferramenta tem o objetivo de mensurar o desempenho dos colaboradores e avaliar             
se sua performance está alinhada com os resultados esperados. A avaliação de            
desempenho individual serve justamente para reconhecer o trabalho de cada          
colaborador, ajudando-o a desenvolver novas habilidades ou corrigir aquilo que precisa           
ser melhorado. 

A avaliação será por meio documento físico preenchido. 

  

2.3 - Desenvolvimento dos colaboradores 

O desenvolvimento profissional dos colaboradores é um conjunto de ações que           
têm como objetivo proporcionar oportunidades de crescimento aos profissionais de uma           
Instituição de ensino e dar apoio no plano estratégico da escola. Não tem relação              
somente com a função atual, mas também com o que o colaborador pode alcançar no               
futuro. Nesse sentido, diferencia-se de um treinamento, por exemplo, que é mais voltado             
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para a área técnica. É preciso desenvolver o plano individual de desenvolvimento e             
disponibilizar um programa de formação profissional, voltado para o         
desenvolvimento pessoal de novas habilidades e competências. Vejamos como a escola           
poderá desenvolver os colaboradores: 

  

2.3.1 - Disponibilizar um Programa de Desenvolvimento Individual do         
Colaborador 

O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) é uma ferramenta que ajuda a            
facilitar o desenvolvimento dos colaboradores. Uma prática bastante comum nas          
grandes organizações. 

A ferramenta é usada principalmente, para monitorar o desenvolvimento das          
competências de cada colaborador entre os ciclos de avaliação, e como uma forma de              
impulsionar a responsabilidade pelo desenvolvimento. Resumidamente, é uma matriz         
onde o líder fará, juntamente com o colaborador, um plano de desenvolvimento de             
habilidades e competências necessárias para melhorar a produtividade e impulsionar o           
crescimento na carreira. 

O líder entrega o recurso ao colaborador, apresenta os benefícios e agenda uma             
reunião para falar do Plano, ou seja, é o colaborador quem preencherá e o líder o                
impulsionará e o ajudará a desenvolver novas habilidades e competências. 

Além de aumentar a produtividade, esse recurso contribui para o desenvolvimento           
da cultura de resultados, clima organizacional favorável e a reter os talentos da             
Instituição de ensino. Naturalmente, reflete na qualidade da educação e na           
sustentabilidade. 

A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão para esse item,            
no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que             
atenda a exigência do programa da qualidade. 
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A avaliação será por meio do recurso disponível. 

2.3.2 - Disponibilizar treinamento e desenvolvimento aos colaboradores 

A cultura de capacitação dos departamentos administrativos nas escolas é          
essencial para que os processos se tornem mais assertivos e funcionem de forma fluida,              
serve para aliar gestores e colaboradores aos procedimentos da Instituição, ao mesmo            
tempo em que desenvolve suas habilidades. Desta maneira, os treinamentos devem ser            
vistos como um investimento para a empresa e não um gasto. 

Já a formação dos docentes é consenso e está ligado diretamente ao            
desenvolvimento da escola, do ensino, do currículo e da profissão docente. 

O departamento de gente e gestão deverá mapear necessidades juntamente com           
os líderes, promover e manter registros da quantidade de horas que a escola investiu na               
formação do corpo docente e dos colaboradores administrativos. O indicador é           
importante para o departamento de comunicação e marketing divulgar para a           
comunidade o quanto a Instituição investe na qualidade da educação. 

A avaliação será por meio da planilha de controle de treinamento e            
formações. 

  

2.3.3 - Manter registros das atividades de treinamentos realizado pelos          
colaboradores 

São os registros que evidenciam a execução dos investimentos na formação dos            
colaboradores, sendo eles internos ou externos. Os registros são importantes para que            
os líderes tenham um histórico interno das formações realizadas, poderá ser feita uma             
ficha ou planilha, separada por áreas e quantidade de horas. O departamento de             
marketing utilizará o saldo anual de horas de formação pedagógica para evidenciar aos             
pais que a escola investe na formação continuada dos coordenadores e professores. 
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A avaliação será por meio da planilha de controle de treinamento e            
formações. 

  

Pilar 3 - Planejamento Estratégico 

O Planejamento Estratégico da escola pode ser definido como o documento           
formal pelo qual a Instituição de ensino traça seu caminho para se manter competitiva, é               
o processo pelo qual a administração busca definir os cenários futuros e entender qual              
será o plano de ação para que os objetivos sejam alcançados. Além disso, em tempos               
de incertezas, queda da natalidade, urbanização, planejamento familiar, mudanças         
geográficas e novos concorrentes, a escola precisa definir seu rumo para garantir            
minimamente a sustentabilidade. 

O Planejamento Estratégico inicia-se com a elaboração do Pensamento         
Estratégico da escola, mas nem sempre este último é formalizado e isto pode levar a               
desvios que comprometem sua eficácia, portanto, o processo de desenvolvimento do           
Planejamento Estratégico é uma atividade de reflexão e formalização de um plano            
organizacional e desdobrado em micro planos por áreas. 

3.1 - Análise de Cenários 

Nessa etapa, devem ser analisados todos os fatores que afetam a Instituição de             
ensino, sejam eles demográficos, econômicos, sociopolíticos, tecnológicos, entre outros.         
É uma atividade de listar fatores que impactará o crescimento ou a sobrevivência da              
escola. Um exemplo prático é a questão da queda da natalidade causada pela             
urbanização, educação, acesso das mulheres ao mercado de trabalho e o planejamento            
familiar. Muitas escolas estão localizadas em regiões predominantemente de pessoas          
mais velhas e sem filhos, este fator impactará diretamente o crescimento do colégio. Os              
novos concorrentes que iniciam com estratégia de baixo custo, oferta integral, com            
programa bilíngue e material próprio atraem famílias mais sensíveis à questão           
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financeira. Assim, a Análise de Cenários ajuda no direcionamento e precisão do            
planejamento estratégico por meio de uma ampla análise do ambiente. 

  

3.1.1 - A Instituição realiza análise do Ambiente Interno? 

Tem relação com ativos intangíveis e competências essenciais da Instituição de           
ensino e tem por objetivo identificar os pontos fortes e as oportunidades para melhoria.              
Aqui, são analisados fatores internos como recursos, infraestrutura, corpo docente,          
proposta pedagógica, resultados nos vestibulares e outras vantagens competitivas. 

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

  

3.1.2 - Foram consideradas as ameaças e oportunidades no Ambiente          
Externo no planejamento de ações da Instituição? 

Nesta etapa, os líderes devem buscar entendimento das ameaças e          
oportunidades que o macro ambiente propicia, ou seja, reconhecer e considerar a            
influência de fatores econômicos, sociais, políticos, leis, concorrência e outros que           
poderão afetar a Instituição de ensino. 

Perguntas de identificação de cenário: 

● Qual é a realidade atual? 
● Que limitações essa realidade nos impõe? 
● Qual é o cenário da área de atuação da escola e como ele está              

mudando? 
● Quais são os principais fatores que alteram as ações? 
● O que os concorrentes estão fazendo? 
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● Se entrar um novo concorrente atuando com baixo preço, o que           
devemos fazer? 

Exemplos de ameaças ou oportunidades: Novo ensino médio, BNCC, novos          
concorrentes no bairro, desemprego, entre outros. 

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

3.1.3 – Existe análise das vantagens competitivas dos principais         
concorrentes de maneira formal? 

Segundo o professor da Universidade de Havard Michael Porter, estratégia          
competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável, ou seja, refere-se ao modo              
como uma escola decide competir em um mercado em resposta às estratégias e             
posições de seus competidores, de modo a ganhar uma vantagem competitiva           
sustentável. Em outros termos, é o motivo que leva uma família a escolher efetivar              
matrícula com determinada escola e não com a outra, sua concorrente direta.  

As vantagens podem estar relacionadas com a localização, qualidade,         
infraestrutura, resultados pedagógicos em todos os ciclos, corpo docente com formação           
continuada, baixo custo de operação, posicionamento da marca, entre outros fatores. 

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

  

 

3.2 - Objetivos Organizacionais e táticos 
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Os objetivos mostram aonde a escola quer chegar em determinado período           
de tempo, eles podem orientar as ações, motivar as pessoas, além de facilitar a              
avaliação do desempenho. A escola deverá definir objetivos organizacionais e táticos, ou            
seja, objetivos que a escola se propõe a atender nos próximos anos, desdobrado em              
objetivos por áreas, como marketing, gente e gestão, pedagógico e financeiro. 

3.2.1 - A Instituição tem definidos seus objetivos organizacionais para pelos           
menos os próximos 2 anos? 

Nossa experiência tem mostrado que antes de definir os objetivos é fundamental            
selecionar os temas mais pertinentes à escola. Isso implica em determinar quais            
objetivos são mais importantes para o crescimento e sustentabilidade da escola. 

Exemplos de Objetivos Organizacionais: 

1- Atingir 90% de taxa de ocupação das salas de aulas em todos os segmentos 

2- Melhorar o resultado no Enem de X para Y 

3- Aumentar a lucratividade em 20% em dois anos 

  

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

  

 

 

 

3.2.2 - A Instituição tem definidos seus objetivos por áreas para pelos            
menos os próximos 2 anos? 
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Enquanto o planejamento estratégico se desdobra para toda a Instituição de           
ensino, o planejamento tático tem um envolvimento mais limitado, a nível           
departamental, envolvendo às vezes apenas um processo de ponta a ponta. 

Por se tratar de um planejamento local, as decisões podem ser tomadas por             
pessoas que ocupam os cargos entre a direção e a coordenação. É importante destacar              
que no planejamento tático, o período dos objetivos pode ser diferente do planejamento             
estratégico que varia de 1 a 3 anos, ou seja, são mensuradas metas e ações para um                 
futuro mais próximo. 

·         Exemplos Táticos – Marketing: 

1- Atingir 90% do nível de satisfação total dos pais e alunos em 02 anos 

2- Aumentar em 15% a taxa de ocupação em 2019 

3- Aumentar o marketshare em 7% em 2019 

  

·         Exemplos Táticos - Finanças 

1- Reduzir 12% dos custos diretos em dois anos 

2- Reduzir 10% das despesas fixas em dois anos 

3- Aumentar a lucratividade em 20% em dois anos 

4- Atingir 100% das exigências do Sistema de Gestão da Qualidade em 2019 

  

 

·         Exemplos Táticos - Pedagógico 
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1- Alfabetizar 85% das crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental I 

2- Aumentar em 20% a pontuação dos alunos nos simulados internos 

3- Realizar a retenção de 90% dos alunos 

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

3.3 - Estratégias e Plano de Ação 

Estratégia é o que a escola decide fazer, considerando o ambiente, para atingir os              
Objetivos, respeitando os Princípios, visando cumprir a Missão na Instituição. 

  

3.3.1 - A Instituição tem elaborado estratégias para se adaptar ao cenário            
interno e externo? 

A direção vai definir juntamente com os líderes das áreas, quais ações serão             
implementadas para se preparar para o cenário interno e externo, bem como, quais             
possíveis estratégias o colégio deve adotar para potencializar seus pontos fortes, reduzir            
riscos e corrigir os pontos fracos. Exemplo: 

Cenário externo: Queda brusca da taxa de natalidade. 

Ação: Potencializar ação de marketing e migrar alunos dos concorrentes ou adquirir            
escola concorrente. 

A validação será por meio do Plano Estratégico. 

3.3.2 - Existem reuniões com o objetivo de desenvolver estratégia de           
diferenciação no mercado educacional? 

É consenso de todos que o planejamento é importante para a sustentabilidade e o              
crescimento da escola particular, no entanto, é fator crítico de sucesso a cultura de              
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resultados na Instituição de ensino. Os grandes colégios da capital de São Paulo             
contam com uma equipe específica que realiza ações de inteligência de mercado e             
que posteriormente discute e estabelece um plano de ação, por isso é importante que a               
direção estabeleça reuniões para discutir assuntos estratégicos, pautado, é claro, em           
fatos e dados. 

Uma estratégia competitiva é o modo escolhido por um colégio particular para            
competir frente aos seus concorrentes, de forma que seja possível alcançar uma posição             
de sustentabilidade no mercado de forma lucrativa. 

Uma Instituição de ensino adota uma estratégia competitiva de diferenciação          
quando investe mais em fatores como tecnologia, qualidade pedagógica, certificações          
internacionais, infraestrutura, resultados nos vestibulares e outros fatores com o objetivo           
de criar diferenciais. 

A validação será por meio da ata da reunião. 

3.3.3 - Existem ações estratégicas definidas de forma que todos possam           
executar, acompanhar e apresentar? 

A liderança deverá garantir que aconteça reuniões para desdobrar o Plano Tático            
com os departamentos de marketing, pedagógico e financeiro. As reuniões são espaços            
para os líderes apresentarem os planos e os resultados. São os planos táticos que irão               
garantir que o Planejamento Estratégico tenha os resultados esperados. 

A validação será por meio da ata da reunião. 

  

 

 

3.3.4 - Existe gestão das ações, responsáveis, status e a data da entrega? 
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É importante que a escola tenha uma ferramenta de controle das ações,            
responsáveis, status e a data da entrega. Esse recurso será utilizado nas reuniões             
de resultados dos líderes com a direção da escola. 

A validação será por meio da ferramenta. 
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Pilar 4 - Marketing Estratégico e Matrículas 

A escola deve usar marketing estratégico para criar um plano visando conquistar            
e satisfazer expectativas dos alunos e pais, além de aumentar a rentabilidade e garantir              
a sustentabilidade da Instituição de ensino. Ele é usado, principalmente para identificar            
as necessidades da família, analisar quantos alunos estão matriculados em outras           
escolas e em quais segmentos, o que orientará todo o desenvolvimento do planejamento             
de marketing. Isto é, a partir dessa abordagem podem-se identificar novas possibilidades            
de crescimento, também, formas de alcançar e aproveitar com o máximo de            
assertividade tais oportunidades. Para o marketing estratégico ser viabilizado será          
preciso implantar processos e indicadores para garantir a viabilidade das ações de            
marketing. O Pilar de marketing estratégico e matrícula tem foco e ações no crescimento              
de curto e médio prazo, bem como na satisfação e retenção dos alunos. 

4.1 - Foco na Satisfação 

A elaboração da pesquisa de satisfação é de fundamental importância para o            
desenvolvimento de ações de melhorias, e o conhecimento da perspectiva do aluno com             
relação à Instituição de ensino é matéria-prima fundamental para a construção de uma             
educação de qualidade. Porém, apenas pesquisa de satisfação não é suficiente, é            
necessário analisar e implantar um plano de melhoria, envolvendo todas s áreas da             
escola. 
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4.1.1 - Desenvolve pesquisa de satisfação com os pais e alunos pelo            
menos anualmente? 

 O objetivo da pesquisa de satisfação é mensurar o que os pais e             
alunos estão pensando, sentindo e comentando sobre infraestrutura,        
atendimento, área pedagógica, segurança, alimentação e muitas outras        
áreas. O resultado da pesquisa de satisfação deve apresentar as          
informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria         
e elaboração de plano de ações. É preciso adotar um modelo que garanta o              
maior número de participação das famílias na pesquisa. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere o Modelo NPS, mas a escola            
tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que atenda a           
exigência do programa da qualidade. 

4.1.2 - Existe um comitê para analisar, comparar com o ano anterior e             
gerar um plano de ação para melhorar o nível de satisfação? 

 De posse dos resultados da pesquisa de satisfação é preciso formar um            
comitê para analisar os indicadores e identificar pontos de melhorias, bem como,            
desenvolver um plano de ação como foco em resolver os pontos destacados            
pela pesquisa. 

 A avaliação será por meio do Plano de Ação ou da ata da reunião. 
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4.1.3 - Tem um profissional preparado para atender as reclamações          
das famílias de modo que se resolva dentro de um período           
estabelecido antes de gerar uma reclamação em sites e Instituições          
externas? 

 As reclamações podem ser ferramentas úteis para descobrir onde a          
escola deve melhorar, mas é muito melhor obter esse tipo de insight sem             
precisar frustrar uma família, a frustração ocorre sempre que os resultados de            
uma ação não correspondem às expectativas. O profissional de atendimento          
precisa registrar a reclamação e garantir a solução até o final, mesmo que não              
seja competência de sua área. 

 Para cada reclamação aberta, faça o acompanhamento do dia de          
abertura, quem atendeu, nome do aluno ou responsáveis, o tipo de reclamação,            
relacionada à qual área, registre as ações realizadas e data de conclusão. É             
extremamente importante registrar todas reclamações, tratar e confirmar com a          
família se está tudo alinhado e resolvido. O profissional do atendimento vai            
apresentar o relatório mensal ou bimestralmente para a direção da escola,           
apontando os principais motivos de reclamações por área e se todos os registros             
foram encerrados com sucesso. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de           
registro, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um recurso           
próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio do sistema de gestão das reclamações. 
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4.2 - Captação de Alunos 

 O marketing educacional é muito importante, já que compreende todo o           
contato da escola com o seu público. De nada adianta se sua escola tem a               
melhor Proposta Pedagógica, estar atualizada com os recentes estudos sobre          
educação, ter tecnologia, ter projetos importantes se não mostrar isso ao seu            
público. 

 As etapas de uma campanha de matrícula devem ser compostas de           
Planejamento, Organização, Liderança e Controle. Vamos apresentar os        
principais fatores para o sucesso de uma campanha de matrículas. 

 Não existe uma ação isolada que traga a quantidade de matrícula que o             
colégio precisa, portanto, é preciso planejamento e organização da campanha de           
marketing e matrículas. 

 Para iniciar é necessário estabelecer metas, implantar ferramentas de         
controle dos atendimentos e capacitação do atendimento desde a primeira visita           
até a gestão de follow up. 
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4.2.1 - As metas de matrículas foram desdobradas por segmentos? 

 O desdobramento de metas de matrículas nada mais é que trazer os            
objetivos para a realidade e colocá-los em ações práticas para que possam ser             
atingidos. As metas deverão ser desdobradas por segmentos. 

 É claro que as metas devem ser realistas, de preferência pautada em            
resultados anteriores da escola, porém, elas não devem deixar de ser           
ambiciosas. A partir dessa expectativa inicial, será possível definir meios de           
atingi-la. A escola deve considerar na meta de matrículas os leads que foram             
gerados durante todo o ano letivo, lembrando que a campanha de marketing tem             
o objetivo de posicionar a marca e gerar leads para matrículas. 

 A avaliação será por meio do registro das metas. 

4.2.2 - A Instituição utiliza ferramenta de Funil de Vendas para           
controlar o sucesso da campanha de matrículas? 

 A ferramenta de Funil de Vendas tem o objetivo de gerenciar o sucesso             
da campanha de matrículas. Por meio do Funil, o atendimento poderá identificar            
e gerenciar cada fase das famílias no processo de decisão por uma escola. Além              
disso, a ferramenta possibilita identificar melhorias na proposta e da          
comunicação da escola. 

 A avaliação será por meio do uso da ferramenta. 
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4.2.3 - Desenvolver capacitação do atendimento antes da campanha         
de matrículas. 

 A escola precisa alinhar assuntos como Política Comercial e todas ações           
de marketing, promoções, parcerias. Não existe nada pior do que o profissional            
do atendimento ser o último a saber do que está acontecendo. A Coordenadora             
Pedagógica poderá apresentar a Proposta Pedagógica e os projetos que          
geraram mais engajamento das famílias, o que pode ser importante apresentar           
para o seu prospect. A escola deve disponibilizar todos os recursos para            
apresentação da matrícula. 

 A avaliação será por meio do treinamento ou da reunião pré           
matrícula. 

  

4.2.4 - A área comercial estabelece contatos apontados no sistema de           
matrículas não efetivadas? 

 Quando o atendimento recebe uma nova família e não efetiva a matrícula            
é preciso manter contato e não deixar esfriar a relação. Tente entender quais             
características são importantes para o fechamento do contrato, negocie, facilite o           
pagamento, solicite uma nova reunião, o que não pode faltar é contato, caso             
contrário a escola poderá perder a oportunidade por falta de comunicação. Todo            
contato deve ser registrado no sistema ou na ficha de atendimento. 

 A avaliação será por meio da ficha ou sistema de atendimento. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de           
registro, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um recurso           
próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

49 



Sistema de Gestão da Qualidade 

  

4.2.5 - A área comercial registra a origem da visita? Mídia, Indicação            
entre outros. 

 Com o registro da origem das visitas é possível identificar qual estratégia            
e quais mídias utilizadas deram mais resultados e quais precisam ser refeitas ou             
eliminadas. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de           
registro, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um recurso           
próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio da ficha ou sistema de atendimento. 

4.3 - Ambiente de Matrículas 

4.3.1 - A Instituição oferece um espaço exclusivo para atendimento de           
Matrículas com ambientação adequada? 

O ambiente de matrícula deve ser preparado especialmente para receber           
novas visitas. A escola poderá adotar vários recursos para mostrar para os            
prospect dos diferenciais da escola, como adesivos ou painéis com os resultados            
de aprovações, indicadores de alfabetização e de testemunhos de pais, alunos,           
professores, coordenadores ou antigos alunos. A sala deve ser preparada para           
atender diferentes perfis de pais, desde pragmáticos até analíticos. 

 A avaliação será por meio da visita de avaliação. 
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4.3.3 - Existe uma apresentação de Matrícula abordando os         
diferenciais competitivos? 

 A escola deverá realizar um estudo de mercado para avaliar o que os pais              
mais valorizam ao selecionar uma escola particular para os filhos, e desenvolver            
a campanha de marketing durante todo o ano letivo focando no que o público              
local busca, bem como os diferenciais competitivos. Para a campanha de           
matrícula, a escola deverá disponibilizar uma apresentação no formato de Power           
Point, alinhada com a campanha anual. 

 A avaliação será por meio da apresentação. 

4.3.4 - A escola disponibiliza uma cópia resumida da Proposta          
Pedagógica para os pais interessados pela escola? 

 A área de Gestão Pedagógica disponibilizou uma versão resumida da          
Proposta Pedagógica conforme item 6.1.4. A versão deverá ser enviada aos           
visitantes, de forma a explanar os projetos e os diferenciais da escola em uma              
linguagem compatível. O colégio tem a opção também de disponibilizar no site            
para download e no folder por meio do código QR code. 

 A avaliação será por meio dos recursos disponíveis. 
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4.3.5 - A escola está ambientada com a campanha de matrícula,            
expondo os resultados ou projetos pedagógicos? 

 A escola deverá estar ambientada com a campanha de matrícula e           
documentada com os resultados pedagógicos, a realizar-se por meio de painéis           
ou materiais gráficos. Toda campanha deverá estar alinhada com o          
Planejamento de Marketing da escola. 

 A avaliação será por meio da visita de avaliação. 

4.4 - Marketing 

 O Marketing educacional é uma atividade estratégica que visa adaptar o           
serviço educacional às necessidades do seu público alvo. Resumir o marketing           
apenas em propaganda é um grande erro das escolas. É preciso pesquisar o             
mercado, avaliar oportunidades e planejar como será possível crescer de forma           
sustentável ao longo dos anos, portanto, é necessário pesquisa, planejamento,          
alinhamento interno, execução e monitoramento das ações. 
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4.4.1 - Existe um Plano de Marketing e Matrícula durante o ano letivo? 

 O Plano de Marketing é um documento no qual uma escola detalha a sua              
estratégia de divulgação voltada a sua marca e seus diferenciais. Fazer um            
plano de marketing é importante para otimizar o seu investimento. A ferramenta            
responde o que será feito, como será realizado, por quais meios, com quais             
gastos e de que forma terá seus resultados mensurados, devendo ser revisitado            
ao longo do ano letivo. 

 Listamos as principais funções e benefícios trazidos por este documento: 

· Auxílio para atingir objetivos focados no mercado e na Instituição com            
ações internas e externas de comunicação para atingir a satisfação dos           
funcionários e do maior número possível de famílias. 

· Orienta decisões importantes que a escola precisará tomar para alcançar           
os objetivos desenhados para um período específico, geralmente um ano. 

· Ajuda a enxergar a concorrência, as ameaças e oportunidades em           
relação a outras instituições de ensino, assim como os pontos internos           
fortes e fracos. 

· Contribui na melhoria das práticas que serão utilizadas para embasar os            
objetivos e as ações que serão feitas para atingi-los. 

· Permite uma melhor coordenação das campanhas, assim como ajudar          
todo o time de marketing a enxergar suas funções, deveres, prazos e            
entregas. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de           
Plano de Marketing, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um            
recurso próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 
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 A avaliação será por meio do documento. 

4.4.2 - Desenvolver ações de marketing junto à comunidade durante o           
ano todo 

 Incluir a comunidade é importante para o posicionamento da marca, a           
escola poderá incluir no programa anual passeios ciclísticos, corridas,         
olimpíadas, jogos e outras atividades onde a comunidade poderá participar. 

 A avaliação será por meio da agenda da escola. 

4.4.3 - Monitora a concorrência? 

 A disputa pelo mercado educacional é sempre acirrada e continuará          
constante. É interessante monitorar a concorrência, mas é preciso iniciar pela           
análise do Market Share, ou seja, a participação de uma determinada Instituição            
de ensino por segmento ou por idade dos alunos. 

 O indicador mostra novas oportunidades de mercado e direciona novas          
ações, o próximo passo é analisar os diferenciais da escola e monitorar ofertas. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de           
Pesquisa, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um recurso           
próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio do documento. 
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4.4.4 - A Instituição estabeleceu metas de crescimento de seguidores          
nas redes sociais? 

 A rede social é uma ferramenta estratégica utilizada para posicionar a           
marca do colégio, comunicar a diferenciação e realizar contatos durante todo o            
ano letivo com novos pais. As mídias não devem ser utilizadas para            
comunicação com os alunos e pais já matriculados, para isso, a escola deverá             
utilizar a agenda digital. Colocar todos os pais pode se tornar um risco de expor               
a base da escola para os concorrentes. Como recurso estratégico, o crescimento            
de seguidores reais deve ser monitorado dentro do raio de atuação da escola. 

A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo de            
monitoramento, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um          
recurso próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio de planilhas. 

4.4.5 - Existe um programa anual de eventos com os pais dos alunos? 

 A escola deverá manter um programa anual de eventos com foco em            
gerar engajamento e participação dos pais nos projetos pedagógicos da escola.           
Os eventos deverão estar alinhados com a área pedagógica e ter um check list              
para garantir o sucesso. O departamento de marketing deverá promover a           
divulgação antes e depois do evento e garantir o maior número de participação. 

 A avaliação será por meio da agenda anual de eventos. 
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4.4.6 - Desenvolve parcerias com entidades de classes? 

 As parcerias com entidades de classes garante volume de matrículas e           
divulgação da marca. Desenvolver parcerias com escolas de inglês, redes          
bancárias e empresas é uma estratégia importante para a escola, outra opção é             
disponibilizar o espaço do colégio para eventos como palestras e workshops           
profissionais. 

 A avaliação será por meio da agenda anual de eventos ou no Plano             
de Marketing. 

4.4.7 - O site da Instituição está equipada com tecnologia para gerar            
pré-matrícula e captar leads de vendas? 

 Garantir mais tráfego no site significa mais leads, mais autoridade, uma           
comunidade engajada com a marca, e finalmente, mais matrículas. O site           
precisa estar alinhado com novas estratégias de captação de contatos, não deve            
estar poluído e precisar ser uma ferramenta de matrículas. 

 A avaliação será realizada no site da escola. 
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4.4.8 - Monitora novas visitas ao site? 

 Conforme o item 4.4.7, o marketing deve garantir o tráfego no site da             
escola durante todo ano letivo para garantir maior número de matrículas para o             
próximo ano. Uma forma de garantir é monitorar minimamente, uma vez por            
mês, novos visitantes no site da escola. A gestão deste indicador garantirá novos             
leads e também o posicionamento do site da escola nas ferramentas de busca.             
No plano de marketing, deverá conter ações para garantir o bom rastreamento e             
conteúdos de interesse do público, bem como ações nas redes sociais, sejam            
orgânicas ou pagas. 

 A avaliação será por meio dos relatórios. 

  

4.4.9 - Realiza a devolutiva da pesquisa de satisfação aos atuais pais            
e alunos? 

 Realizar pesquisa de satisfação e tratar dos tópicos que geraram          
insatisfações é absolutamente importante, no entanto, é preciso realizar         
devolutiva interna dos resultados positivos. Uma família que tem acesso aos           
resultados positivos dispara o gatilho mental de confiança na Instituição de           
ensino. A escola poderá divulgar externamente os indicadores de satisfação e           
inserir na sala de matrículas. 

 A avaliação será por meio dos informativos. 
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4.4.10 - Acontece uma reunião de fechamento da campanha para          
discutir resultados, reconhecimento dos colaboradores e pontos de        
melhorias para o próximo ano? 

 É o momento de avaliação e aprendizagem com os erros e acertos.            
Desenvolva um relatório com os pontos importantes da campanha sem apontar           
culpados, ao contrário, reconheça os colaboradores pelas contribuições durante         
todo o ano letivo. 

 A avaliação será por meio da Ata da reunião ou relatório. 
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Pilar 5 - Gestão e Finanças 

5.1 - Administração 

5.1.1 - Dispor de Manual descrevendo o sistema da qualidade 

 Conforme o item 1.2.5 do Pilar 1, que trata da Cultura Organizacional, o             
departamento de finanças deverá ser o responsável por desenvolver e atualizar           
o Manual da Qualidade da Instituição. 

 O Manual da Qualidade é um instrumento de gestão que oferece ao            
colégio o controle de todos os seus processos, de forma que um padrão de              
excelência seja concebido e que as ações dos colaboradores no desempenho           
de suas atividades não saiam do preestabelecido, evitando a queda da           
qualidade educacional, possibilitando uma melhoria contínua e um subsídio de          
informações para tomadas de decisão estratégicas. 

 A consultoria da qualidade DPGE sugere e disponibiliza um modelo do           
Manual, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um novo           
modelo, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio do Manual impresso. 
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5.1.2 - Proporcionar serviços de alimentação segura aos alunos. 

 Segurança alimentar é um item de suma importância que envolve          
fatores como a qualidade do alimento, do atendimento e dos serviços           
oferecidos, além da gestão de custos e de procedimentos internos. O           
diferencial é buscar uma auditoria externa para validar os processos e manter            
um profissional de nutrição avaliando de perto a segurança da alimentação dos            
alunos. 

 A avaliação será por meio da avaliação do profissional de nutrição. 
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5.1.3 - Oferece serviço de transporte seguro aos alunos? 

 Uma das maiores preocupações de todo gestor de serviço de transporte           
escolar deve ser, obviamente, o bem-estar dos alunos, que precisam ser           
transportados dentro das melhores condições de conforto e, sobretudo, de          
segurança. Nesse cenário, é muito importante que os motoristas responsáveis          
(que obrigatoriamente devem ter mais de 21 anos) realizem cursos especiais           
com foco na direção defensiva e demais detalhes relacionados aos cuidados           
com os passageiros. 

 Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial,          
expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do DETRAN           
ou pela Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). A autorização deverá          
estar fixada na parte interna do veículo, em local visível. Além das vistorias             
normais no DETRAN, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais duas            
vistorias especiais (uma em janeiro e outra em julho), para verificação           
específica dos itens de segurança para transporte escolar. 

 É necessário ainda que o veículo e o motorista que prestam serviço de             
transporte escolar sejam credenciados na prefeitura. O credenciamento        
observa uma série de requisitos que visam garantir a segurança das crianças.            
O fornecedor desse tipo de serviço deve respeitar as regras do Código            
Nacional de Trânsito, em especial os Arts. 136 a 139, da Lei 9.503/97, além da               
legislação específica de cada município. 

 A validação será realizada por meio da cópia do credenciamento da           
Prefeitura e autorização do DETRAN. 
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5.1.4 - Controlar a entrada e saída e exigência do uso do uniforme             
padrão para os alunos. 

  

 Ao adotar o uniforme, a escola tem por objetivo uma série de medidas             
que visa beneficiar exclusivamente o aluno, como segurança por meio da           
identificação, economia de roupas, incentivar o respeito às normas e disciplina           
e manter o foco do aluno na aprendizagem. Além disso, a escola deverá adotar              
medidas de segurança para controlar a entrada e saída dos alunos, como            
controladores de acesso e autorização exclusiva dos pais e responsáveis para           
saídas. 

 A validação será realizada por meio dos documentos ou         
equipamentos de controle. 

  

62 



Sistema de Gestão da Qualidade 

5.1.5 - Dispor de sistemas e serviços de segurança para os alunos e             
colaboradores. 

 Ter equipamentos eletrônicos de segurança distribuídos em pontos        
estratégicos do colégio e vigilantes nos locais de acesso é uma questão            
essencial apoio na segurança. O serviço de segurança em escolas é também            
uma questão legal, haja vista que a justiça civil compreende a obrigação de             
reparar o dano que uma pessoa causa na outra. Já no código de defesa do               
consumidor encontramos esse dado de forma bem clara, onde ele traz que “o             
fornecedor é responsável por sanar os danos causados aos consumidores,          
independente da existência de culpa”. Além disso, pesquisas mostram que os           
pais priorizam segurança ao escolher uma escola para os filhos. 

 A validação será realizada por meio da observação local. 

  

5.1.6 - Manter convênio com prestador de serviços de saúde para           
atendimento de contingência aos alunos e colaboradores 

 Na prestação de serviços educacionais, a escola passa assumir as          
responsabilidades civis. A escola deverá manter-se em prontidão em casos de           
acidente e, se possível, contratar um serviço médico escolar para os primeiros            
socorros, além disso, garantir a formação da equipe de colaboradores nos           
primeiros socorros, conforme determina a lei Lucas (13.722/18). 

 A validação será realizada por meio da comprovação do convênio. 
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5.1.7 - As exigências legais de funcionamento da Instituição são          
conhecidas e mantidas atualizadas? 

 As exigências legais necessárias para o funcionamento da Instituição         
deverão estar em fácil acesso e mantidas atualizadas. A escola deverá expor a             
autorização de funcionamento junto à Secretaria de Educação do Estado ou           
Município na sala de matrícula e ou secretaria. A ausência dos registros            
impede a emissão de documentos válidos, como: histórico escolar, certificados          
e diplomas. Muitos pais se sentem mais confiantes ao terem acesso aos            
documentos, além disso, é preciso se atentar ao Pilar 7 item 7.1.4. 

 A validação será realizada por meio dos documentos. 
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5.1.8 - Ter processos de compras objetivando custos e benefícios 

As compras corporativas têm um grande impacto no faturamento da           
escola, esse setor agrega valor tanto em questão de consciência do aumento            
de gastos quanto do potencial de lucro da Instituição de ensino, portanto, os             
processos de compra planejados com eficiência para mudar esse cenário,          
reduzir custos e transformar o setor de compras em uma área estratégica e             
gerar força competitiva. São várias formas de reduzir custos dentro da escola,            
mas é necessária a participação de todos. Inicie fazendo uma avaliação dos            
maiores custos aos menores, como compra de material didático e sistema de            
ensino, por exemplo. 

  

É preciso estar atento ao vencimento dos contratos para negociação           
direta. Quando uma escola já atendeu os primeiros quatro anos de contrato            
com uma editora, a probabilidade de obter descontos se torna maior e há             
possibilidade de negociar fretes e taxas. 

  

Para pontuar neste item a escola deverá ter algum recurso de            
planejamento e comparação de preços. 

 A validação será realizada por meio de planilhas ou fichas. 
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5.2 - Finanças 

5.2.1 - Plano de contas contábeis 

 É um conjunto de normas que visa estabelecer tudo o que diz respeito             
às contas a serem adotadas nos registros contábeis de uma empresa ou            
entidade, ele serve para padronizar os registros contábeis, de modo que se            
houver rotação de profissionais contábeis não ocorrerá perigo de         
nomenclaturas diferentes para uma mesma operação. Por meio das contas          
contábeis é possível realizar análise financeira com ênfase em ganhar          
eficiência operacional e estratégica da Instituição de ensino. 

 A validação será realizada por meio do plano de contas no sistema. 

5.2.2 - É realizada a Previsão Orçamentária comparando o Orçado x           
Realizado x Variação? 

 O planejamento financeiro serve para se antecipar quanto a custos e           
despesas essenciais para a operação da Instituição de ensino. Desse modo,           
consegue-se potencializar a rentabilidade da escola e evitar despesas         
desnecessárias. 

Manter o orçamento (mensal e anual) do colégio é uma das ferramentas             
mais eficientes na hora de alimentar o controle de gastos. Isso porque, o gestor              
pode materializar quais são as necessidades de todas as áreas da escola, bem             
como, quanto será gasto em cada uma dessas atividades. 

 A validação será realizada por meio do documento. 
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5.2.3 - Fluxo de Caixa: O sistema possibilita realizar previsão de           
saldo para o mês e ano? 

 A falta de organização na parte financeira é um dos fatores que mais             
prejudicam o crescimento das escolas particulares. O fluxo de caixa garante ao            
gestor maior controle das atividades, sendo possível perceber que o          
acompanhamento periódico da ferramenta permite a correção de eventuais         
desvios em tempo adequado, evitando contrair novas dívidas para cobrir saldos           
negativos. 

 A validação será realizada por meio do  sistema ou planilhas. 

  

5.2.4 - A Instituição tem sistema de gerenciamento de contas a           
pagar e a receber? 

 As funções do sistema de gestão das contas a pagar e a receber,             
permitem gerar informações dos pagamentos que estão sendo feitos e que são            
importantes para o gerente avaliar a situação financeira. Os controles de           
contas a pagar e receber geralmente funcionam internamente também para          
distribuir pagamentos internos de reembolso, controlar e administrar        
mensalidades em atrasos, negociar o recebimento e evitar falta de capital de            
giro para cumprir obrigações tributárias e trabalhistas da escola. Diante dessa           
importância é que ter um sistema integrado de gestão e um controle de contas              
a pagar e receber se faz extremamente necessário. 

 A validação será realizada por meio do sistema ou planilhas. 

67 



Sistema de Gestão da Qualidade 

5.2.5 - É realizado um diagnóstico do resultado entre períodos e           
riscos financeiros que facilitam a tomada de decisões? 

 Além de servir para nortear planejamentos estratégicos, esta avaliação         
detalhada previne que a escola particular venha a se colocar, por exemplo, em             
situações de crise ou risco. A maioria dos softwares de gestão gera relatórios             
de diagnóstico, caso não tenha, é importante que a escola tenha uma            
consultoria de apoio. 

 A validação será realizada por meio do sistema ou planilhas. 

5.2.6 - Gestão dos acordos de pagamentos de Mensalidades         
atrasadas 

 A escola deverá ter um documento para formalizar acordo de          
recebimento das mensalidades atrasadas. 

 A validação será realizada por meio do documento. 

5.2.7 - Ter regras claras de cobranças, com datas e meios de            
comunicação pré-fixados (Régua de Cobrança). 

 A régua de cobrança é uma ferramenta de gestão financeira que           
padroniza o processo de mensagens e notificações de cobranças das          
mensalidades, um guia que orienta o passo a passo a ser executado desde a              
primeira notificação de cobrança até o pagamento ser realizado. Por fim, para a             
régua de cobrança funcionar com eficiência, é necessário que o contrato de            
prestação de serviço seja abrangente e transparente, deixando clara a          
cobrança de juros e multa, atualização monetária, possibilidade de inclusão no           
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SPC, Serasa e Cineb. A validação será realizada por meio da Política ou             
sistema de cobrança. 

5.2.8 - Possibilitar pronto acesso dos pais e responsáveis ao status           
de pagamento e permitir imprimir os boletos em aberto através do           
site da Instituição. 

 Uma das práticas que ajuda a evitar inadimplência é facilitar o acesso ao             
boleto com atualização automática, evitando que os pais solicitem uma nova           
emissão na secretaria. 

 A validação será realizada por meio do sistema de cobrança. 

5.2.9 - Ter programa de incentivo a adimplência 

 A inadimplência escolar é um dos principais fatores que levam escolas a enfrentar             
dificuldades financeiras ou deixar de investir em inovação e na qualidade. A escola             
poderá adotar alguma política de vantagens para os pais que pagam as mensalidades             
em dia, assim, uma das maneiras mais eficientes é realizar campanhas ou programas de              
benefícios para os pais que pagam rigorosamente em dia. 

 A validação será realizada por meio do acesso ao modelo do programa de             
vantagens. 

5.2.10 - Ter uma política de descontos definida e com alçadas           
pré-fixadas 

 O programa de desconto é uma importante estratégia na hora de captar alunos,             
pois acaba gerando receita para a escola. No entanto, para que a estratégia de oferecer               
descontos funcione bem, são necessárias regras definidas e com alçadas          
pré-estabelecidas de acordo com o cargo do colaborador. 
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 A validação será realizada por meio do acesso a Política. 

 Pilar 6 - Gestão Pedagógica 

6.1 - Planejamento e controle 
 Toda instituição de ensino que deseja crescer precisa ter metas e           
objetivos bem traçados, dessa forma, é possível fazer um planejamento          
coerente, criar estratégias funcionais e identificar os mecanismos de controle          
para alcançar os resultados pedagógicos almejados. 

6.1.1 - A escola possui um Plano Pedagógico atualizado a cada, pelo            
menos, cinco anos? 

 Não possuir um Plano Pedagógico é não ter nenhuma orientação          
pedagógica. Se tiver, e for o mesmo há cinco anos, a escola está correndo risco               
de ser ultrapassada por uma concorrente e ter uma proposta que não atenda às              
necessidades atuais da sociedade. O Plano Pedagógico é um conjunto de           
intenções que a escola quer entregar como serviço: que aluno ela quer formar,             
como ela quer formar o aluno, como organiza equipe, espaços, tempos,           
atividades extras, processo de avaliação, recursos didáticos, pode chegar até a           
dizer o que cada componente deve ensinar em cada série. 

  

 O consultor analisa a evidência por meio do documento físico. 
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6.1.2 - Ter um sistema de controle de frequência, desempenho e           
evasão de alunos. 

A Constituição Federal, de 1988, em seu Artigo 208, Inciso 3º,            
determina: 

“Compete ao Poder Público recensear os educandos no Ensino Fundamental,          
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência            
à escola.” 

Logo, a escola deverá ter um programa completo para controle escolar            
com as seguintes características: 

● Sistema de controle de notas e faltas com vários formatos de           
boletins 

● Relatórios prontos para reuniões pedagógicas, atendimento aos       
pais, avaliação de desempenho individual ou coletivo 

● Permite fazer as avaliações por notas ou por conceitos, com          
parâmetros definidos pela escola 

  

 O consultor analisa a evidência por meio do documento ou sistema. 
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6.1.3 - Disponibilizar aos pais um resumo da Proposta Pedagógica          
da Instituição 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Instituição de ensino, além de          
ser uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação             
Nacional, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, permite a revelação da              
identidade da escola, de suas concepções e de seus sonhos. A escola deverá             
disponibilizar aos pais uma versão resumida e com uma linguagem          
compatível para o entendimento de uma pessoa que não tem formação na            
área de educação. O documento deverá conter os pilares que sustentam a            
proposta da escola e os projetos, explicitando seus objetivos, bem como           
habilidades e competências a serem desenvolvidas. 

 A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão de          
Proposta Pedagógica na versão resumida para os pais, no entanto, a escola            
tem autonomia para desenvolver um modelo próprio, desde que atenda a           
exigência do programa da qualidade. 

  

 O consultor analisa a evidência por meio do documento ou          
sistema. 
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6.1.4 - Realizar reunião pedagógica com os pais no mínimo duas           
vezes ao ano 

 A LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei 9.39496), deixa clara a importância            
da participação dos pais no ambiente escolar: “A educação abrange os           
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência          
humana…”. 

 A reunião com os pais ou responsáveis pelo aluno é um importante            
instrumento de aproximação e é fundamental para que os pais se aprimorem            
como educadores dos filhos e compartilhem com os professores e outros pais,            
os desafios e etapas da educação. 

 O consultor analisa a evidência por meio do documento ou sistema. 

  

6.1.5 - Engajar as famílias nos projetos da escola 

 Desenvolver projetos pedagógicos e expor aos responsáveis e para a          
comunidade. O objetivo é compartilhar os trabalhos e as habilidades e           
competências que os projetos desenvolvem, mostrando que o aprendizado         
ocorre além do livro didático, além disso, gera relacionamento com a           
comunidade quando é divulgado nas redes sociais. 

 O consultor analisa a evidência por meio do documento ou redes           
sociais 
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6.1.6 - Desenvolver um plano de engajamento das famílias 

 A educação de qualidade se forma por meio da triangulação entre           
escola, aluno e família. A missão da escola é educar as famílias para que              
entendam que elas têm um papel na vida de seus filhos, embora essa             
afirmação seja quase um consenso entre os profissionais da educação, a           
aproximação da família ainda é um desafio. 

 A aproximação da família e escola não pode ser restrita a ações pontuais             
onde os pais são chamados no colégio apenas pegar o boletim dos alunos ou              
para uma festa, a escola precisa investir em estratégias para aumentar a            
participação dos pais na vida escolar do aluno por meio de um calendário que              
deverá ter a participação de todos, com planejamento e organização de           
Workshops, boletins, campeonatos, exposição dos trabalhos dos alunos, trocas         
de experiências, entre outros eventos. 

 O consultor analisa a evidência por meio do documento ou          
redes sociais 
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6.1.7 - Elaborar o planejamento do ano escolar com cronograma e           
datas 

 A direção juntamente com a coordenação, deverá fazer um planejamento          
anual que estabeleça objetivos e garanta o começo das atividades escolares           
de forma organizada. É esse planejamento que assegura que tudo ocorra com            
qualidade e tranquilidade no decorrer do ano. 

 O consultor analisa a evidência por meio do documento. 

6.2 - Metas pedagógicas 

 As metas de aprendizagem são relacionadas diretamente ao processo         
de ensino-aprendizagem e avaliação, que evidenciam o caminho percorrido         
pelos docentes e estudantes no currículo escolar e são expressos pela           
aprendizagem dos alunos. 

75 



Sistema de Gestão da Qualidade 

6.2.1 - A escola tem metas de retenção de alunos? 

 Realizar a retenção de alunos é uma tarefa de todos os departamentos            
da escola. São ações de todos, como pesquisa de satisfação do aluno e da              
família, eventos, investimentos, tecnologia, qualidade, atendimento, resultados       
e inovação pedagógica que contribuem para manter a matrícula ativa, no           
entanto, cabe à gestão pedagógica nutrir o marketing com informações e           
materiais relevantes para o desenvolvimento do plano de retenção de alunos.           
O plano está focado em mostrar os diferenciais e a qualidade da escola,             
mostrando às famílias que a mensalidade está sendo bem investida, além de            
aumentar o sentimento de orgulho e pertencimento à comunidade escolar e,           
como consequência, é claro, aumentando a retenção de alunos. 

 A área de gestão pedagógica irá definir juntamente com a direção a meta             
de retenção de alunos e participará das reuniões da qualidade para ajudar nas             
soluções e melhorias. O coordenador fará o check list fornecido pela DPGE            
para avaliar se a escola está executando ações básicas de retenção. 

  

 O consultor analisa a evidência por meio do documento de Check           
list. 
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6.2.2 - A escola disponibiliza avaliação, monitoramento e metas de          
aprendizagem? 

 Acreditamos que a Avaliação Educacional é uma importante ferramenta         
para aprofundar o conhecimento e potencializar a atuação de gestores,          
professores e estudantes diante dos grandes desafios da Educação. 

 Para que a gestão de aprendizagem ocorra de modo eficaz, o           
monitoramento dos objetivos educacionais possibilita uma ação assertiva para         
corrigir as lacunas de aprendizagem, portanto, é preciso realizar o diagnóstico           
do desempenho de estudantes nas diferentes etapas de escolarização: 

· Educação Infantil (5 anos): Análise do contexto educacional e          
indicadores de desenvolvimento da alfabetização na transição para o         
Ensino Fundamental. 

·         1º e 2º anos: Monitoramento anual do processo de alfabetização. 

·         3º ano: Monitoramento anual da consolidação da alfabetização. 

· 4º e 5º anos: Simulados bimestrais de Língua Portuguesa e           
Matemática. 

· 5º ano: Avaliação de aprendizagem por meio da análise pela Teoria            
de Resposta ao Item, o TRI, com análise do contexto educacional. 

· Ensino Médio: realizar simulados abertos que reproduzam as exigências          
dos grandes vestibulares. A escola deverá adotar metas utilizando os          
simulados disponibilizados pelos sistemas de ensino, ENEM ou Instituto de          
Avaliação externa. 
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 O consultor avaliará a existência da avaliação e do mecanismo de           
monitoramento. 
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6.2.3 - Há um trabalho específico com os alunos em matemática? 

 Sabendo que a matemática é o componente em que os alunos           
apresentam mais dificuldade: 

  

1- Como é incentivada a interpretação e a resolução de problemas? 

  

2- A escola proporciona mais experiência e vivência com a matemática além            
daquela nas aulas desse componente? 

  

·         Algoritmos - pensamento computacional. 

·         Probabilidade - combinatória e estatística. 

·         Raciocínio lógico. 

·         Números, padrões, operações e álgebras. 

·         Geometria, simetria e espaço. 

  

           Pergunta de apoio: 

·         Há um trabalho especial? 

·         Apenas aulas de recuperação? 

· Não há trabalho diferenciado para matemática? É o mesmo para todos os             
componentes? 
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·         Não há trabalho algum? 

  

 O Projeto específico para o componente deverá buscar: 

  

·         Estimular a capacidade de raciocínio 

·         Resolução de problemas 

·         Compreensão de conceitos e conteúdos 

·         Espírito crítico e criatividade 

·         Comunicação e experimentação 

·         Autonomia e trabalho em grupo 

  

 A pontuação para este item só será considerada se a escola possuir            
algum projeto específico para desenvolver habilidades na matemática. O         
consultor avaliará por meio da apresentação do projeto. 
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6.2.4 - Existe um quadro de resultados que permita visualizar a           
evolução dos principais indicadores adotados na área pedagógica? 

 O quadro de gestão com a utilização de gráficos e indicadores de            
desempenho permite que a área de gestão pedagógica visualize seu          
desempenho para alcançar as metas que foram estabelecidas. São várias as           
vantagens que a gestão à vista traz para a escola. Entre elas, podemos             
destacar: 

● Democratização dos dados 
● Engajamento e motivação dos professores 
● Mais assertividade nas intervenções pedagógicas 
● Gestão e Controle de metas 
● Melhoria da qualidade educacional 
● Fortalecimento da cultura organizacional da escola 

 O quadro deverá ser atualizado mensalmente ou anualmente, se o          
desempenho for medido apenas no fechamento do ano. O quadro será           
atualizado pelos responsáveis pelos indicadores. 

 A escola tem autonomia para desenvolver um modelo personalizado,         
desde que inclua os indicadores do item 6.2.3 do sistema de gestão da             
qualidade. 

  

 O consultor avaliará a existência e a atualização do quadro. 

  

6.3 - Gestão e Monitoramento 
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6.2.1 - Avaliar formalmente aulas ministradas por professores 

 O papel da liderança pedagógica é melhorar a prática docente na           
formação continuada na escola, para isso, precisa avaliar, orientar, motivar e           
dar feedback formal por meio de planilha. O objetivo dessa ferramenta é            
analisar e registrar as interações que são construídas entre o professor, os            
estudantes e os conteúdos trabalhados, bem como identificar se ocorreu          
planejamento das aulas. 

  

 A consultoria da qualidade DPGE disponibiliza um modelo padrão de          
avaliação, no entanto, a escola tem autonomia para desenvolver um modelo           
próprio, desde que atenda a exigência do programa da qualidade. 

 A avaliação será por meio do documento físico preenchido. 
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6.2.2 - Garantir a formação dos professores minimamente 20 horas          
por ano 

 Um dos elementos-chave para o sucesso na melhoria da qualidade da           
educação é o processo de formação contínua dos educadores. O colégio           
deve oferecer um programa de formação docente com ações presenciais          
e/ou a distância que facilitem a implementação e condução da proposta           
pedagógica. A coordenação do colégio deverá realizar diagnósticos constantes         
e buscará os temas mais importantes para nortear os professores na missão            
de preparar alunos para a sociedade moderna e em constantes          
transformações. A preocupação deve ser permitir uma reflexão constante         
sobre a prática docente e a construção de novos conhecimentos sobre o fazer             
pedagógico, sobretudo com foco no desenvolvimento das habilidades e         
competências orientadas pela Base Nacional Comum Curricular. É importante         
registrar na planilha o padrão fornecido pela área de Gente e Gestão. 

  

 A avaliação será por meio do registro físico das formações ou           
certificados. 

  

83 



Sistema de Gestão da Qualidade 

6.2.3 - Realizar formação dos professores para o uso da tecnologia           
educacional 

 As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) vêm         
ganhando cada vez mais espaço na escola, deste modo, a formação           
continuada de professores para o uso dessas tecnologias torna-se importante          
para que os docentes possam apropriar-se do seu uso como ferramenta de            
ensino e aprendizagem, além disso, as novas relações de aprendizagem por           
meio da tecnologia são abordadas pela BNCC. Enquanto uma diz respeito ao            
digital como uma das linguagens a serem utilizadas, a outra foca totalmente no             
aprofundamento de seu uso com senso crítico. 

 A liderança pedagógica precisa buscar cursos de formação que atendam          
a proposta pedagógica da escola e acompanhem a evolução da comunidade           
local. 

 A avaliação será por meio do registro físico das formações ou           
certificados. 
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6.2.4 - Realizar reuniões pedagógicas com os professores pelo         
menos quatro vezes ao ano 

 As reuniões pedagógicas ao longo do ano letivo têm o objetivo de            
proporcionar momentos de aprendizado tanto para equipe diretiva como para o           
corpo docente. Os líderes devem assegurar que o espaço de reunião           
pedagógica seja efetivamente pedagógico e transformador. 

 O planejamento da reunião pedagógica demanda elaboração de uma         
pauta, com cópias a serem distribuídas para todos. Ao iniciar a reunião            
pedagógica, solicite que um dos participantes anote todos os pontos          
levantados em forma de ata ou documento específico. Com os dados           
registrados na ata, organize um organograma de execução e o exponha na            
sala dos professores. 

 A avaliação será por meio do registro da ata da reunião. 

6.2.5 - Proporcionar acompanhamento pedagógico a alunos de        
baixo desempenho acadêmico 

 A razão de existência da área de gestão pedagógica da escola é o             
acompanhamento e a busca da garantia da aprendizagem dos seus alunos. O            
acompanhamento da aprendizagem precisa ser baseado em dados e         
sistemáticas eficazes, que deem sustentabilidade para que isso se mantenha.          
Por meio de avaliações sistemáticas da aprendizagem dos alunos, os dados           
serão analisados e discutidos com a coordenação e os professores          
periodicamente. Também deverá ser elaborado um plano de ação para ajudar           
o aluno melhorar o desempenho escolar. 

 A avaliação será por meio do registro da escola. 
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6.2.6- A liderança assiste integralmente a uma aula por mês? 

 O mantenedor, a direção ou coordenação pedagógica quando assistem         
pelo menos a uma aula por mês, se fazem presentes junto à atividade-fim da              
Instituição e ficarão cientes de como ela está sendo conduzida no dia a dia.              
Para isso, selecionará as classes nas quais estarão presente da forma mais            
adequada a esse propósito. 

 O objetivo desta rotina é gerar segurança e estreitar o relacionamento           
com os alunos e avaliar a dinâmica da aula, conforme item 6.2.1. 

 A avaliação será por meio do registro da escola. 

6.2.7- Os líderes desenvolvem planos de ação juntamente com a          
área pedagógica para sanar as defasagens identificadas entre os         
resultados parciais e os desafios propostos? 

 A escola estabeleceu indicadores na área pedagógica? Se sim, existe um plano            
de natureza pedagógica para sanar as não aprendizagens, conforme o item 6.2.5.            
Decorrente disso, a direção da escola precisa acompanhar a evolução do desempenho            
do aluno e participar na formulação do plano de ação para sanar as defasagens              
identificadas entre os resultados parciais e os desafios propostos. 

 A avaliação será por meio do registro da escola onde deverá constar a             
assinatura da direção no plano. 
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Pilar 7 - Gestão de infraestrutura 

 É consenso que é preciso adequação para atender à complexidade das           
exigências legais e administrativas da prestação de serviço educacional. A qualidade da            
escola depende do nível de adequação, manutenção preventiva e de desempenho de            
seus ambientes, em seus aspectos técnicos, funcionais, estéticos e, consequentemente,          
do modo como esses aspectos afetam o bem-estar dos alunos. A gestão de             
infraestrutura atua na definição e execução de processos e fluxos de manutenção            
preventiva e corretiva dos equipamentos escolares e sistemas hidrossanitários.         
Organiza, administra e operacionaliza procedimentos de racionalização e economicidade         
no uso dos recursos energéticos e hidráulicos da Instituição de ensino. 

7.1 - Manutenção e segurança 

 Auxilia na gestão dos vários espaços escolares na perspectiva de mantê-los           
como espaço educativo seguro, limpo, acolhedor e atendendo às exigências legais           
necessárias para o funcionamento da escola. 

 A conservação do patrimônio escolar é primordial: uma instituição de ensino           
devidamente conservada, com instalações bem cuidadas e toda a infraestrutura          
funcionando adequadamente, tem as premissas fundamentais para que hajam bons          
índices de satisfação e aprendizado. 
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7.1.1 - Check list de conservação dos aspectos físicos da escola. 

 A inspeção predial é uma vistoria aprimorada que avalia as condições físicas e             
funcionais dos imóveis de uma edificação, a fim de identificar anomalias e falhas,             
sendo então, um instrumento importante de orientação das atividades de          
manutenção. 

 A área de infraestrutura deverá desenvolver uma tabela padrão para realizar a            
gestão da conservação de pisos, paredes, hidráulica, pintura, calhas e cobertura da            
escola. A utilização de conexões múltiplas (“tê” ou “benjamim”) para alimentar vários            
aparelhos elétricos pode causar superaquecimento dos condutores que não foram          
calculados para suportar cargas excessivas. É indispensável se certificar da          
ausência de tomadas sobrecarregadas de equipamentos elétricos, com o objetivo          
de evitar acidentes. 

  

 A validação será realizada por meio do check list válido por 12 meses. 

  

  

7.1.2 - Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros atualizado          
e exposto na sala de matrículas 

 Também chamado de CLCB o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros            
é extremamente necessário para garantir a segurança e o bem-estar de todos que             
estão nas edificações escolares. Para pontuar, a escola deverá deixar disponível           
para consulta dos pais e responsáveis a qualquer momento. 

 A validação será realizada por meio da vistoria local. 
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 7.1.3 - Controle formal de limpeza dos banheiros 

 Manter a limpeza é obrigatório para manter os padrões de segurança e saúde.             
A chave para manter uma rotina de limpeza estabelecida na escola é a             
consistência, e para manter suas dependências impecáveis, é preciso criar um           
calendário e um controle de limpeza que toda a equipe possa seguir, é um controle               
simples de gestão da frequência da limpeza dos banheiros. A área administrativa            
pode também alinhar a frequência necessária para as demais dependências por           
meio de um cronograma de limpeza. 

 Por meio dos registros, o departamento responsável por compras terá uma           
previsão maior para aquisição dos produtos necessários, além disso, o          
departamento que gerencia orçamento terá maior previsão de gastos. 

 A validação será realizada por meio do controle da limpeza          
especificamente dos banheiros. 

  

7.1.4 - Bebedouros funcionando 

 A manutenção profissional de bebedouros também deve ser feita para garantir           
cuidados e reparos que vão muito além da higienização, é importante ter um             
bebedouro em pleno funcionamento e com os filtros dentro do prazo de validade em              
cada corredor de aula, evitando que o aluno se desloque para outros andares. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 
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7.1.5 - Controle do sistema de iluminação e ventilação 

 O controle da iluminação é indispensável para a relação de ensino e            
aprendizagem, pois o desempenho dos alunos e a atuação dos professores sofrem            
influência direta do nível de luminosidade dos ambientes, além da quantidade           
adequada de iluminação, a ventilação dentro dos ambientes contribui intensamente          
para o conforto térmico da sala de aula, logo, afeta a qualidade da educação              
oferecida pela escola. É recomendada a avaliação por um especialista. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

  

7.1.6 - Comunicação visual de identificação e localização 

 A comunicação visual não apenas da sala de aula, mas de todas as áreas              
funcionais, mostra o quanto a escola se preocupa com o planejamento pedagógico            
e com a organização dos espaços. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

  

7.1.7 - Treinamento básico do Corpo de Bombeiros, extintores de          
incêndio para pelo menos 4 colaboradores, aplicado obrigatoriamente        
na Educação Infantil, conforme Lei Lucas 13.722/18 

 O atendimento de primeiros socorros, ou como também conhecido, suporte          
básico de vida, desde que oferecido em pequeno espaço de tempo, aumenta            
significativamente a chance de sobrevivência de uma vítima. Em função disso, se            
faz necessário a capacitação, por uma equipe de especialistas, dos professores,           
coordenadores e demais colaboradores. 
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 Como qualquer lei, o não cumprimento por parte das escolas, as mesmas            
ficam sujeitas a aplicação de penalidades, que podem ser: 

●      Notificação por descumprimento 
●      Multa, e em casos de reincidência aplicação em dobro 
●      Cassação do alvará de funcionamento 
●      Responsabilização patrimonial, no caso de estabelecimento público 

 Esta lei passa a vigorar em 180 (cento e oitenta) dias depois da sua              
publicação oficial. 

            A validação será realizada por meio do certificado de treinamento. 

7.1.8 - Sistema de câmeras de segurança com sistema de gravação 

 O sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) é um aliado importante no             
projeto de segurança para gerar a sensação de confiança e tranquilidade nos pais e              
colaboradores. O sistema da escola precisa ter o recurso de gravação e backup             
regular. 

  

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 
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7.1.9 - Disponibilizar Kit de Primeiro Socorros 

 O Kit de Primeiros Socorros bem abastecido poderá ajudar os colaboradores           
no atendimento de uma ocorrência como queda, trauma dental, ferimentos, entre           
outras situações, além de promover a proteção pessoal do colaborador com o uso             
de luvas. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

  

7.1.10 - Equipamentos contra incêndio dentro da validade em cada piso           
da escola. 

 O trabalho de prevenção contra incêndio é o melhor caminho para promover            
um ambiente seguro. A escola deverá disponibilizar e verificar o acesso ao extintor             
e as condições de carga, lacre, selo, posição do manômetro e estado geral do              
aparelho regularmente, conforme orientação do Corpo de Bombeiros. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

  

7.1.11 - Local adequado e seguro de embarque e desembarque de           
alunos 

 Destinar, sempre que possível espaço interno a escola para o embarque e            
desembarque dos alunos e viabilizar espaços seguros para o aguardo dos pais e             
responsáveis. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 
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7.2 - Áreas funcionais 

7.2.1 - Disponibilizar local adequado para prática esportiva e projetos          
pedagógicos 

 A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento do          
aluno e capacita o sujeito a lidar e desenvolver suas competências. Promover            
atividades no ambiente externo à sala de aula, além de diversificar os recursos de              
aprendizagem, permite que o aluno seja autor de seu próprio conhecimento e            
vivencie o que aprendeu. 

 A responsabilidade da área de infraestrutura é manter os espaços plenamente           
seguros e adequados para o desenvolvimento da proposta de ensino e           
aprendizagem. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

  

7.2.2 - Mobiliário atende aos quesitos mínimos de segurança? 

 O mobiliário da sala de aula tem papel fundamental na qualidade e            
desenvolvimento do aprendizado educacional. É um recurso de apoio escolar que           
traz conforto físico e consequentemente influencia no rendimento escolar dos          
alunos. 

 A NBR 14006 de 01/2008 estabelece os requisitos mínimos no que se refere a              
composição dos móveis, bem como aspectos ergonômicos. Além destes itens,          
inclui-se nesta norma características relacionadas à durabilidade, resistência,        
acabamento e segurança dos móveis. 
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 Já nas áreas administrativas, é importante se atentar ao conforto e aspectos            
ergonômicos para a saúde dos colaboradores. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

7.3 - Tecnologia 

7.3.1 - Recursos tecnológicos disponíveis para os professores 

É preciso garantir que os recursos tecnológicos estejam integralmente em           
funcionamento e disponíveis para os professores. Desde o acesso à banda larga, até a              
atualização dos sistemas operacionais dos aparelhos. 

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 

7.3.2 - Software de Gestão Escolar em pleno funcionamento 

 O Software de Gestão tem como principal função apoiar a Instituição de ensino no              
controle total de suas informações, integrando e gerenciando dados, recursos e           
processos para que os gestores tenham maior assertividade na tomada de decisão e             
sucesso nos resultados. O Software de Gestão deverá atender minimamente as áreas            
de gestão financeira e pedagógica, simplificando os processos operacionais,         
agregando inteligência, segurança e qualidade para as informações. 

  

 A validação será realizada por meio da Avaliação Local. 
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Implementação 

Etapa 1 - Avaliação dos processos 

 A primeira etapa é a realização de uma avaliação 360° e buscar entender quanto              
a escola tem de oportunidade de crescimento em processos, métricas, indicadores e            
metas. A autoavaliação busca identificar os pontos fortes e os pontos que requerem             
cuidados e melhorias, além de comparar as próprias práticas com as melhores. A             
avaliação inicial é realizada com o consultor e a alta direção do colégio, e por meio do                 
relatório a direção terá visibilidade completa da maturidade da gestão escolar. 

  

Etapa 2 - Definição dos líderes da qualidade 

 A direção definirá os líderes responsáveis pelos Pilares da Qualidade, podendo           
delegar até dois Pilares por líder. O líder da qualidade receberá inicialmente o Manual de               
Implementação e fará o estudo, terá acesso ao relatório inicial da situação da área que               
irá implementar os processos e aguardará a definição do cronograma para dar início à              
implementação. 

  

Etapa 3 - Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade 

 A terceira etapa será apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade aos            
colaboradores do colégio. É uma etapa importante, pois irá alinhar a todos com relação              
ao novo projeto estratégico da escola e deixando claro que a qualidade é             
responsabilidade de todos. 
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Etapa 4 - Treinamento inicial dos Líderes da Qualidade 

 O consultor da DPGE disponibiliza um treinamento online inicial sobre o sistema e              
disponibilizará todos os recursos necessários para execução e o controle do projeto. Os             
líderes farão uma nova avaliação dos processos por meio do recurso fornecido pela DPGE              
que servirá de base inicial para a implementação dos processos e melhorias. A partir dos               
resultados, o líder irá preencher o Plano de Ação modelo disponibilizado 5w2h com os itens               
não coincidentes e inicia a implementação. 

  

Etapa 5 - Reunião Interna da Qualidade 
 Após dar início a implementação, a direção irá agendar internamente a primeira             
reunião para discutir, avaliar e acompanhar a execução das melhorias. O líder da qualidade              
irá apresentar o status e resultados por meio da planilha que será disponibilizada pela              
DPGE. É uma reunião simples para mostrar o resultado anterior, atual e os próximos              
passos. 
  
Etapa 6 - Consultoria externa 
 O consultor da DPGE irá agendar com os líderes uma reunião pessoal para             
acompanhar os resultados, benefícios e os desafios do processo de implantação do            
sistema de gestão da qualidade. É um momento de trocas, avaliação, melhorias e de              
acompanhamento personalizado. 
  
Etapa 7 - Avaliação e Reunião Interna da Qualidade 
 Os processos já estão sendo implementados, então é o momento de realizar uma             
avaliação interna da qualidade. A avaliação será realizada pelo líder que não é dono do               
Pilar da Qualidade, ou seja, as evidências serão analisadas pelo colega. 

  

 

96 



Sistema de Gestão da Qualidade 

  
Etapa 8 - Consultoria externa 
 O consultor da DPGE estará totalmente disponível para acompanhar e orientar na            
implementação dos processos e tirar todas as dúvidas. 
  
Etapa 9 - Última Avaliação Interna da Qualidade 
 É o momento de realizar uma última Avaliação Interna da Qualidade, que será             
novamente realizada pelo líder que não é dono do Pilar da Qualidade, ou seja, as               
evidências serão analisadas novamente pelo colega. As reuniões da qualidade          
continuarão fazendo parte da agenda da escola, no entanto, com menor frequência,            
apenas para manter, revisar e estabelecer novos desafios. 
 
Etapa 10 - Avaliação Externa 
 A DPGE irá contratar um consultor externo para realizar a avaliação final da             
qualidade. O consultor será acompanhado pela direção da escola, pelo consultor da            
DPGE e pelos líderes da qualidade. O consultor externo está qualificado com a             
metodologia de vários sistemas de gestão da qualidade e irá confirmar se os processos              
foram definitivamente executados. A escola poderá agendar a avaliação quando estiver           
pronta para a certificação final. 
 A escola é certificada com o Selo Quality School Certificate e participará de um              
grupo seleto de Instituições de Ensino básico que foram certificadas. 
  
Etapa 11 - Certificação e reconhecimento dos colaboradores 
 Após a avaliação externa, a escola será certificada de acordo com as regras de              
reconhecimento. A direção entregará a certificação de analista interno da qualidade e            
fará o reconhecimento dos colaboradores e das áreas envolvidas. 
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Regras de reconhecimento da Instituição de 
Ensino 

 Após a avaliação final do consultor externo, a escola será certificada de acordo             
com a seguinte pontuação: 

 Bronze - 50% – 65% de itens conformes 

Prata - 66% – 95% de itens conformes 

Ouro - 96% – 100% de itens conformes  

 Estarão em condições de ser certificadas no Sistema de Gestão da Qualidade            
DPGE com o Selo Quality School Certificate, as escolas que obtiverem a pontuação             
mínima de 50% de itens conformes. 

  

Validade 

A certificação possui validade de 3 anos, após esse período a escola passará              
por uma nova auditoria de certificação (recertificação), para verificar a evolução do            
Sistema de Gestão da Qualidade e quais foram as melhorias realizadas nesse período. 

  

  

  

  

  

98 



Sistema de Gestão da Qualidade 

  

Glossário 
Marketing e Vendas 

Consultor de vendas é uma expressão muito usada para descrever o cargo de             
vendedores consultivos, que se encarregam de vendas complexas. 

Taxa de ocupação de sala é um indicador importante da Gestão Escolar e mostra qual               
é a capacidade de atendimento e a quantidade de alunos que estão matriculados. Ex:              
uma sala de aula dispõe de 30 lugares e tem 15 alunos matriculados, logo a taxa de                 
ocupação daquela sala é de 50%. Essa métrica poderá ser utilizada por sala, segmento              
ou geral. 

Política Comercial é um conjunto de informações como valor da mensalidade,           
períodos, alimentação, cursos extras, taxa de matrícula, condições de pagamento, meios           
de recebimento entre outros fatores internos. 

Público-alvo é o grupo de pessoas com interesses e necessidades específicas que            
estão interessadas ou podem vir a estar interessados na prestação de serviço            
educacional. Esse grupo deverá ter o perfil adequado ao estilo da proposta da escola ou               
mesmo ter renda aderente ao valor cobrado pela escola. 

Funil de Vendas ou Pipe Line, é um modelo estratégico de consumo que ilustra o               
percurso teórico que o cliente deve seguir até efetuar a compra de um produto ou               
serviço. São quatro etapas: Visitantes, Leads, Oportunidades e Clientes. 

Análise SWOT é uma abreviação das palavras em inglês strengths, weaknesses,           
opportunities e threats, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças,          
respectivamente. 

Lead: contato inicial do cliente com a marca seja ele espontâneo ou motivado por              
campanhas de marketing. 
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Prospecção é a etapa de reconhecimento do cliente, ou seja, saber o que ele quer               
e deduzir qual a melhor forma de atendê-lo. 

Proposta Comercial: a escola oferece o serviço e apresenta a oferta formal, contendo o              
valor da matrícula, taxas, uniforme, período integral, programa bilíngue, entre outras           
atividades. O documento formaliza datas de pagamentos e a Política de Descontos. 

Negociação: o colégio e a família conversam para ajustar a proposta a um valor que               
seja justo para ambos. 

Fechamento: a matrícula é fechada. Nessa etapa também entra o pós-venda, ou seja,             
manter o relacionamento com a família para que possa manter a matrícula nos próximos              
anos. 

Nível de satisfação NPS: O Net Promoter Score, ou NPS, é uma métrica que tem como                
objetivo medir a satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. Organizações de             
todos os portes e lugares do mundo utilizam o NPS por ser um método prático e eficaz,                 
durante as pesquisas periódicas realizadas com seus clientes. O índice é avaliado de             
acordo com a resposta de uma única pergunta: Em uma escala de 0 a 10, o quanto você                  
indicaria nossa empresa para um amigo? Após o cliente dar sua nota, eles serão              
classificados como Clientes Detratores (notas de 0-6), Clientes Neutros (notas de 7-8) e             
Clientes Promotores (notas de 9-10). 
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FAQ - Perguntas frequentes 

Quanto tempo leva para obter a certificação? 

R: A resposta para essa dúvida é muito relativa, pois depende de uma série de fatores,                
como número de colaboradores, tamanho da escola, comprometimento da direção,          
envolvimento dos líderes, entre outros. Para as escolas de médio porte que realmente             
se dedicam a esse projeto, normalmente o prazo para a implementação é de 02 a 4                
meses. Esse é um prazo estimado e que pode variar em cada Instituição de ensino. 

Qual é a função do Líder da Qualidade? 

R: O líder interno da qualidade assegura a implementação e a manutenção dos             
processos do Sistema de Gestão, é ele quem informa o desempenho da implementação             
e as necessidades de melhoria para a direção do colégio, e também promove a              
conscientização sobre os requisitos do cliente em toda escola, 

Qual é a diferença entre Implementação e Certificação? 

R: Implementação e Certificação são duas etapas diferentes do Sistema de Gestão da             
Qualidade (SGQ), que buscam o mesmo objetivo: a obtenção da qualidade total. A             
implementação é a adequação dos processos da empresa necessários para se obter a             
certificação ou o Selo Quality School Certificate. Após a implementação, um consultor            
externo independente contratado pela DPGE realizará avaliação para verificar se a           
implementação está condizente com as regras e emitirá o certificado. 

A consultoria DPGE oferece os recursos para a implementação dos processos? 

R: Sim, em todos os itens a escola poderá recorrer aos recursos e planilhas              
disponibilizadas pela consultoria DPGE no acesso restrito. Neste caso, a escola deverá            
solicitar o acesso dos líderes da qualidade. 

Quantas horas de consultoria minha escola deverá contratar para a DPGE prestar            
serviço? 

R: Depende da autonomia da própria instituição. Se o colégio iniciar a implementação,             
realizar o treinamento on line, será preciso aproximadamente 12 horas de consultoria. 
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A consultoria cobra para realizar a auditoria da qualidade? 

R: Sim, a consultoria irá contratar um profissional independente para realizar a            
auditoria que poderá acontecer em duas fases distintas, primeiro pelo consultor DPGE e             
posteriormente pelo consultor externo. A logística terá um custo que varia de acordo             
com a localização, acrescentando alimentação e hospedagem. 

Qual é a validade da Certificação? 

R: A certificação possui validade de 3 anos. Após esse período, a escola passará por               
uma nova auditoria de certificação (recertificação) para verificar a evolução do Sistema            
de Gestão da Qualidade e quais foram as melhorias realizadas nesse período. 

O líder da qualidade recebe certificação? 

R: Sim, a DPGE emitirá um certificado de treinamento de 60 horas, contemplando todos              
os itens. O diferencial é que o líder terá conhecimento em todos os Pilares da Qualidade. 

Quantos itens são exigidos no Sistema de Gestão da Qualidade? 

R: Na versão 2019 são 115 itens divididos entre: 

Cultura Organizacional - 16 

Gente e Gestão - 16 

Planejamento Estratégico - 9 

Marketing Estratégico e Matrículas - 22 

Gestão e Finanças - 18 

Gestão Pedagógica - 19 

Infraestrutura – 15 
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