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ENCONTRO DE DIRETORES DAS ESCOLAS 
BATISTAS – ANEB – RECIFE 2017 



GESTÃO ESCOLAR NO SÉC XXI: 
Como sobreviver nos novos cenários. 

ENCONTRO DE DIRETORES DAS 
ESCOLAS BATISTAS - ANEB 

Valseni Braga 



 
 

 Percepções dos novos cenários. 

 Vetores de mudanças na Escola. 

 Principais desafios da gestão escolar Séc 

XXI. 

 Soluções viáveis, em curto e médio prazos. 

Agenda 

3 07/07/2017 



 
 

4 07/07/2017 









O futuro está entre nós 

Táxi voador de Dubai 

Avanço da robótica e  
da inteligência artificial 



Tecnologias que estão 
provocando mudanças intensas 

 Tecnologia digital 

 Inteligência artificial; 

 Computação cognitiva; 

 Big Data; 

 Nanotecnologia; 

 Teletransporte (ainda insipiente); 

 Muitas outras. 



A Escola no ambiente de 
intensas mudanças 

  Impulsionadores  
 
 Ciência e Tecnologia. 
 Neurociências 
 Globalização 
 Comunicações 
 Transportes 

 Escola impactada  
 
 Novos costumes 
 Novo Ser Humano 
 Nova família 
 Nova legislação 

Exigência de adequações 
nos processos escolares 



A Escola em Movimento 

a) Aluno é um consumidor da 
sabedoria do professor. 

b) O professor é repositório do 
saber. 

c) Quem aprendia era ”inteligente”, 
quem não aprendia era “burro”. 

d) A escola que desperdiçou muitos 
cérebros, prejuízo para a 
civilização. 

a) Aluno aprende o que quer, em 
qualquer lugar, em qualquer 
hora. 

b) A internet é o repositório dos 
conteúdos. 

c) O professor é um facilitador. 
d) Todos podem aprender, se o 

professor for preparado. 



Qual o perfil do  

Gestor Escolar  

para este novo tempo? 
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O que é Resultado para o 
Gestor Escolar? 

07/07/2017 
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• Muitas empresas não estão entendendo o 

ambiente complexo, com muitas mudanças,  

e correm sérios riscos de desaparecerem 

como muitas no passado. 

 

• Os programas de melhorias e as inovações 

graduais já não estão dando conta de garantir 

a competitividade das organizações: É 

preciso promover a inovação disruptiva e a 

destruição programada de processos e 

negócios. 

Percepções 
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• Vamos para um futuro próximo onde o aluno 

aprende o que quer, onde quer e na hora que 

quiser. 

 

• As escolas precisam de gestores altamente 

qualificados, especialistas no mercado 

educacional, que terão a responsabilidade de 

antecipar cenários e de enxergar as ondas de 

mudança antes mesmo que se formem. 

Percepções 

07/07/2017 
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• A organização tradicional, focada em si 

própria, em seus processos internos, com 

pouca atenção cliente, está com os dias 

contados. 

 

• A escola será tão impactada pela 

transformação digital, quanto outros 

negócios já estão sendo impactados: 
       Uber x Táxis  

       Airbnb x hoteis 

       Outros: Agências de viagens, Enciclopédias, Editoras, Jornais 

                      e Revistas e TV tradicional. 

Percepções 

07/07/2017 
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•Passando a ser exigência para todas 

as organizações 

•Ações sustentáveis deverão permear 

todos os setores organizacionais: 

Nas instalações, no curriculo, na 

comunidade, nos demais setores. 

•Relatório de sustentabilidade. 

Vetores de mudanças na Escola: 

1. Sustentabilidade 

07/07/2017 
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• Responsável pelos avanços e pelos 

impactos em todos os setores da vida 

humana. 

• Principais novidades 
Inteligência Artificial 

Computação Cognitiva 

Robótica 

BigData 

Nanotecnologia 

Neurotecnologia 

Impressão 3D 

Drones 

 

2. Tecnologia Digital 

Vetores de mudanças na Escola: 
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• Todo aluno pode aprender. 

• A atenção se volta para a competência 

do professor. 

• Novo avanços estarão a caminho. 

 

3. Neurociências 

Vetores de mudanças na Escola: 
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• Escola sob medida. 

• Mensalidade justa. 

• Garantia de aprendizagem relevante. 

 

4. Novas exigências das famílias 

Vetores de mudanças na Escola: 
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• Legislação. 

• Novas Tecnologias. 

• Mudanças no setor. 

• Inteligência competitiva. 

1. Como o Gestor pode se manter 
atualizado com as mudanças? 

Desafios da Gestão Escolar Séc XXI: 
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• Professores 

• Pessoal administrativo 

2. Como manter a equipe de 
profissionais capacitados? 

Desafios da Gestão Escolar Séc XXI: 
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• É grande o desafio do bom 

atendimento, principalmente nas 

escolas maiores. 

• A dificuldade cultural. 

• Para melhorar o atendimento é preciso 

especialização, maturidade e 

persistência. 

3. Atendimento ao cliente. 

Desafios da Gestão Escolar Séc XXI: 
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• Universalisar o ensino bilingue. 

• Empreendedorismo (inclusive Social). 

• Robótica. 

• Linguagem de programação. 

• Educação Financeira. 

• Ofertar tempo integral, de forma 

crescente. 

1. Adequar o curriculo. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 
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• Salas mais agradáveis e flexíveis, equipadas 
com tecnologias. 

• Quadras de esportes. 

• Se possível, uma área verde, mesmo que 
pequena. 

• Boa biblioteca (pode ser bem digital). 

• Estacionamento e/ou local de parada e 
recepção dos alunos. 

• Lanchonete priorizando comida saudável. 

2. Adequar instalações/infraestrutura. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 
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• Matrícula online. 

• Emissão de boletos. 

• Negociação. 

• Agendamento. 

• Processo financeiro-contábil. 

• Rotinas Trabalhistas. 

• Recursos Humanos (seleção e recrutamento, 

treinamento e capacitação). 

• Atendimento: Pessoal e pelos canais 

digitais. 

3. Adequar processos, aplicando 
transformação digital na escola. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 
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• Diretor 

• Coordenador 

• A experiência do Colégio Batista Mineiro 

 

4. Capacitar Gestores e Equipe. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 



Competências Diretivas Rede Batista de Educação 

Competência  

Confessional 

Orientação  

para Resultados 

Negociação e  

Administração de  

Conflitos 

Pensamento  

Estratégico 

Capacidade  

Inovadora 

Liderança de  

Equipes de 

Alta 

Performance 

Gestão de  

Mudanças 
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Rede Batista  

de Educação 

Consultoria Empresarial 
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COMPETÊNCIA		
TÉCNICA	EM		
ENSINO

COMPETÊNCIA		
TÉCNICA	EM		

APRENDIZAGEM

AÇÃO
INOVADORA

(construção	da	Escola	dos		
Novos Tempos)
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Diagrama	das	Competências	dos	Coordenadores	da RBE
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• Planejamento estratégico. 

• Defina bem a ideologia da escola (Negócio, missão, 

visão, valores, objetivos estratégicos). 

• Processos enxutos. 

• Agregue valor ao cliente, continuamente. 

• Transformação digital. 

• Foco no Resultado desejado. 

• Foco no atendimento. 

• Fique de ”olho” nas mudanças, presentes e futuras. 

5. Promova uma revisão geral na 
organização de sua escola. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 
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• Há muito que já pode ser feito para inovar a 

escola e torná-la mais relevante para o aluno. 

 

• Coragem, pois pior não ficará. 

 

6. Coragem para mudar. 

SOLUÇÕES VIÁVEIS: 



 
 

 Orgqanizações Exponenciais 

     Autor: Salim Ismail. 
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