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O que estamos fazendo, enquanto gestores, para preservar e atualizar nossos 
princípios fundacionais?



QUAL É CAMINHO? 

Manter as práticas administrativas e 
pedagógicas, correndo o risco de ser 
a próxima instituição católica a 
fechar as portas?

Assumir uma estratégia competitiva que 

nos impulsiona, mas que ao mesmo 

tempo pode ferir nossa essência 

organizacional?

Obs: 
1. A vitalidade vai depender da nossa fidelidade criativa;
2. Forte tendência das obras educacionais, vinculadas as congregações religiosas, serem dirigidas por 
colaboradores leigos;
3. Atualmente, nossas obras educativas não dependem mais da presença dos religiosos para 
continuarem existindo e cumprindo com a missão. Se nossa presença não for significativa no âmbito 
religioso e também técnico apenas reduz a potencialidade de renovação e competição;



O que nos falta, enquanto instituição católica, para ousar, 
arriscar e criar novas dinâmicas de ensino e aprendizagem?

Fé? Experiência? Recursos humanos e financeiros? Atualização 
acadêmica? Bondade? Escuta? Observação? Coragem?  

OBS: De acordo com a realidade de cada instituição cabe perguntar: O que 
oferecemos para nossas obras assistenciais?



provocar 
atitude



PRIMEIRA PROVOCAÇÃO COMO GESTOR...

Organizar o ambiente;

Gestão de pessoas;

Planejar, desenvolver e avaliar processos de 
aprendizagens;

=

1. Experiência frustrante;

2. Aprendizagens com a experiência;



SEGUNDA PROVOCAÇÃO COMO GESTOR...

Gestão estratégica

Gestão de pessoas

Gestão de processos

Gestão de resultados

=

1. Motivação

2. Construção de um olhar amplo 
da organização, de processos e 

pessoas.



TERCEIRA PROVOCAÇÃO COMO GESTOR...



ATITUDES E PRESSUPOSTOS CONSTRUÍDOS...

Entendimento da gestão como meio, ferramenta de organização e de 
potencialização dos princípios estratégicos (missão, visão e valores);

Construção de um modelo de gestão em equipe e de forma colaborativa;

Trabalho focado na minimização dos problemas e no desenvolvimento contínuo dos 
serviços;

Compartilhamento de ideias e experiências;

Alinhamento da atitude de prudência e de ousadia na leitura de cenários; na 
compreensão das expectativas do cliente; na busca por oportunidades;

Colaboração no desenvolvimento dos colaboradores com formação e a criação de 
uma estrutura de trabalho fundada na autonomia, crítica e criatividade; 





DESAFIOS...



LA SALLE BOTUCATU... Cenário:
1. Processo De Centralização Dos Processos

Administrativos E Pedagógicos Em Andamento;

2. Setor Pedagógico: Processos De Ensino E
Aprendizagens Focados No Material Didático
(Conteúdo); Práticas Pedagógicas Excessivamente
Tradicionais (Foco Na Avaliação); Professor sendo
Figura Central Do Processo; Cultura Centralizada No
Diretor E Supervisor; Dentro Da Proposta notava-se
Bons Resultados Pedagógicos E Reconhecimento Da
Comunidade;

3. Setor Administrativo: Inexistência De Processos E
Procedimentos Financeiros; Folha De Salário Alta;
Investimentos Em Andamento; Aumento De
Mensalidades Acima De 11% Nos Últimos Três
Períodos; Ticket Médio De Mensalidade R$ 1.400,00;
Falta De Histórico De Efetivação E Transferências;
Cultura Resistente A Mudança, Burocrata E Com Baixa
Iniciativa E Sentido De Pertença;

4. Alto Potencial De Atingir As Metas Financeiras E
Pedagógicas Determinadas Pela Mantenedora; Alto
Reconhecimento Na Comunidade Local; Alto Poder De
Compra Das Famílias,



PRIMEIRAS ATITUDES...

Seis meses 

observando, 

escutando, coletando 

dados e formulando 

perguntas em torno da 

dinâmica 

organizacional 

Com dados 

objetivos do cenário 

interno e externo foi 

o momento de 

definir estratégias e 

planejar o futuro

Definidas as estratégias, processos e plano de ação 

iniciamos a agir de acordo com as diretrizes 

definidas. Formação de professores, implementação 

da MCC e do novo regimento escolar, reformas na 

estrutura física, mudança de material, demissões, 

serenidade diante de protestos e questionamentos, 

redução de descontos, organização de processos,  

busca de parceiros e projetos, maior rigidez no 

processo de bolsas sociais, plano de carreira para os 

professores., aumentamos o leque de atividades 

curriculares na ed. Infantil e extracurriculares, 

reformulamos o quadro de coordenação, mais 

acompanhamento dos professores, implantação do 

programa bilíngue em parceria com a IS.

Hoje, 

estamos 

escrevendo 

o presente e 

o amanhã 

da 

instituição.



ESTAMOS ESCREVENDO...





RESULTADOS...

1. Manutenção dos 800 alunos, tendo presente que captamos 104 alunos novos em
relação a 74 em 2017;

2. Reposicionamento no quadro de bolsas sociais;

3. Redução dos descontos comerciais de 3 p.p;

4. Feedbacks positivos dos alunos em relação ao processo de ensino e
aprendizagem;

5. Feedbacks positivos dos responsáveis em relação a posição da escola em sair do
lugar, bem como dos resultados do programa bilíngue;

6. Indícios de mudança de cultura entre os colaboradores;


