


Desde que nascemos, somos convidados 
a exercer a arte do conhecimento. Afinal, 
saímos do conforto do ventre da mãe e 
nos deparamos com um mundo cheio de 
incertezas as quais precisamos explorar. 
Mesmo que de modo inconsciente, fica 
claro para nós que, para sobrevivermos, 
precisamos exercitar o descobrir, o 
aprender, o evoluir. Porém em um 
ambiente de constantes mudanças, as 
perguntas que nos acompanham sempre 
são: qual é a minha missão? Quais são os 
meus sonhos e que tipo de conhecimento 
preciso ter para conquistá-los? Como 
posso contribuir para uma sociedade 
mais justa? Dar os estímulos para que 
essas respostas sejam encontradas é a 
grande missão da arte de educar.



Trata-se, porém, de um imenso desafio, e é por 
esse motivo que precisamos formar cidadãos 
com senso crítico e capacidade analítica, 
aptos a absorver informações relevantes e 
transformá-las em conhecimento para que a 
ignorância seja comprimida pela consciência. 

Conhecimento é a chave do desenvolvimento e
o desenvolvimento é a chave da evolução. 
Evolução constante é a chave para o sucesso.

Tudo isso funcionando em harmonia a favor 
do aprendizado!



PERSEVERANÇA 

Manter-se constante
e tenaz em face  
das dificuldades, 

permanecendo obstinado 
em busca de seus 

objetivos.

RESULTADO 

Trabalhar de forma 
eficiente e eficaz, 

superando obstáculos, 
visando alcançar metas 

definidas.

INOVAÇÃO  

Explorar com sucesso
novas ideias. Pensar o 
que ninguém pensou, 
buscar o que ninguém 
buscou, resolver o que 

ninguém resolveu, fazer o 
que ninguém fez. 

COOPERAÇÃO 

Trabalhar em equipe, 
sem competição, 

buscando resultados por 
meio do esforço coletivo.

EQUILÍBRIO
 

Buscar constantemente 
uma solução de 

compromisso entre 
diversos fatores 
que garantem a 

sustentabilidade, 
perenidade e o progresso 
da empresa, tais como: 

agilidade, qualidade, 
custos e resultados.

OS VALORES DA EMPRESA PLANNETA
SÃO A NOSSA ESSÊNCIA
e devem servir como ponto de partida para as nossas ações diárias. 
Por isso,  antes de descobrir tudo o que temos para oferecer, entenda  
o que nos move!



DESCUBRA O  
PLANNETA EDUCAÇÃO!

ALUNO

PROFESSOR

GESTOR

FAMÍLIA

INFRAESTRUTURA

PRÊMIOS E ECOSSISTEMA

SAIU NA MÍDIA

DEPOIMENTOS 

04

12

20

28

34

38

47

50

52



A
BR

A
 A

Q
U

I

Descubra o  
Planneta Educação!
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Planneta Educação é uma empresa do grupo Vitae Brasil apaixonada pela valorização do 
conhecimento, desenvolvendo e implantando soluções inteligentes com foco na sintonia 
entre a colaboração, o respeito às diferenças, a inovação tecnológica e o aprendizado efetivo. 

Atuamos com o conceito Aprendizagem Cooperativa, que estimula o conhecimento para 
a vida, inspirando novas formas de aprender e ensinar,  transformando o futuro de nossas 
crianças. Promover e disseminar a minuciosa arte do conhecimento é o ponto de partida para 
um país melhor e mais justo.



+ de 3,5 milhões
de alunos impactados

+ de 202 mil
professores envolvidos

100%
das regiões do país percorridas

+ de 100 
municípios atendidos

Atuante no mercado há mais de 30 anos, o Planneta tem foco no 
desenvolvimento de soluções educacionais inovadoras que têm como objetivo levar 
excelência à educação. 

Acreditamos na tecnologia como ferramenta para impulsionar o aprendizado. Assim, 
trabalhamos para garantir a harmonia entre a inovação tecnológica e os objetivos 
pedagógicos, preparando os gestores, desenvolvendo os educadores, envolvendo as 
famílias e revolucionando a forma de aprender dos alunos.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS  
QUE TRANSFORMAM O APRENDIZADO

EDUCAÇÃO 1.0    TRADICIONAL ATÉ MEADOS DO SÉCULO XVIII

avanço do IDEB
nos municípios atendidos



À medida que a tecnologia se desenvolve, aumentando a oferta das ferramentas à 
disposição da aprendizagem, a educação trilha um caminho desafiador para produzir metodologias 
de ensino capazes de revolucionar o modo de aprender dos estudantes nativos digitais. 

Sabe-se que a presença da tecnologia na sala de aula não significa, de fato, inovação. Afinal, o 
computador, sozinho, não é capaz de produzir conhecimento. Para usar a tecnologia de forma 
inovadora e eficaz, a fim de conquistar mudanças no cenário educacional, é preciso integrá-la 
a um ambiente de trabalho colaborativo, com foco nas interações e no fazer coletivo.

Temos então o conceito da educação 4.0, em que o ambiente educacional deve se adequar 
às expectativas da sociedade do conhecimento de forma que a escola promova e fomente 
o aprender por meio de experiências e vivências, desenvolvendo - além das habilidades 
cognitivas e socioemocionais - a efetiva autonomia e o protagonismo dos alunos.

Além de investir na implantação do estado da arte em tecnologia, 
o Planneta oferece soluções inteligentes para a educação que 

auxiliam a repensar as atuais abordagens pedagógicas.

Propõe ainda um novo formato nas salas de aula, 
proporcionando ações essenciais para a melhoria 
da qualidade e eficiência dos processos de ensino e 
aprendizagem dessa nova geração.

Entenda a evolução  

   da educação 4.0

EDUCAÇÃO 1.0    TRADICIONAL ATÉ MEADOS DO SÉCULO XVIII



EDUCAÇÃO 1.0    
 TRADICIONAL ATÉ MEADOS DO  
SÉCULO XVIII

• O aluno aprende com o professor utilizando 
livros, cadernos, apostilas, lousa e giz.

• O ensino é realizado em um local físico definido: 
a sala de aula.

EDUCAÇÃO 2.0    
DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AO  
FINAL DO SÉCULO XX

• O aluno aprende com o professor e, às vezes, com 
os seus colegas, utilizando hardware, software e 
materiais didáticos diversos.

• O ensino é realizado em um local definido: a sala de 
aula ou o laboratório.



EDUCAÇÃO 3.0     
TRANSFORMAÇÃO DA  
APRENDIZAGEM

• O aluno aprende com o professor e com os seus colegas de 
forma colaborativa.

• O ensino é realizado de forma híbrida, presencial e a 
distância, com múltiplos recursos. A sala de aula é o 
mundo.

EDUCAÇÃO 4.0    

VIVENCIANDO A APRENDIZAGEM

• O aluno aprende por meio de experiências 
e projetos colaborativos com o professor e 
com os seus colegas.

• O ensino é realizado a partir de metodologias 
ativas e da utilização de recursos de forma 
criativa. A sala de aula será a porta de 
entrada para o mundo.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

integração didático-digital

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

SOLUÇÕES

língua portuguesa descomplica

matemática descomplicada

línguas estrangeiras

reforço escolar 

espaço maker
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CENÁRIO
As tecnologias transformam as relações, os sistemas e as formas de compartilhar 
conhecimento. Por isso, atualmente, a integração dos recursos tecnológicos ao 
conteúdo pedagógico cresce exponencialmente nas práticas em sala de aula. 
Ao utilizar as modernas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a educação 
se torna mais inovadora e adquire mais qualidade, conectada aos interesses e às 
necessidades de alunos, professores e gestores do século 21. 

SOLUÇÃO 
 
O programa Integração Didático-Digital promove novas práticas aos educadores 
e gestores para que possam utilizá-las no ambiente escolar, proporcionando o 
desenvolvimento das habilidades de comunicação, socialização, resolução de 
problemas, criatividade e colaboração, o que, além de melhorar o desempenho 
escolar, reduz o absenteísmo e aumenta significativamente o grau de interesse do 
aluno pelos conteúdos estudados.

RESULTADOS 
 
• Desenvolvimento das habilidades do século 21;
• Aumento dos indicadores educacionais;
• Melhora nos resultados da aprendizagem dos alunos;
• Aulas personalizadas e atrativas;
• Uso das tecnologias dentro e fora da sala de aula.

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

INTEGRAÇÃO DIDÁTICO-DIGITAL

assista ao vídeo 
veja o que a  
turma dO planneta  
tem para contar
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CENÁRIO
A língua portuguesa é uma das principais disciplinas que compõem as avaliações 
externas nacionais (IDEB) e internacionais (PISA). É também um idioma muito 
complexo e, portanto, não é incomum nos depararmos com alunos que tenham 
dificuldades de criar frases com a concordância correta e sem erros gramaticais. Isso 
sem falar nos problemas para interpretar textos, pois uma interpretação eficaz vai além 
do entendimento ao qual se propõe uma leitura, ou seja, é a chave para o pensamento 
e para a resolução de problemas. Além disso, saber expressar-se e apontar opiniões é 
cada vez mais importante tanto no âmbito pessoal quanto profissional. 

SOLUÇÃO 
 
A proposta do programa Língua Portuguesa Descomplicada é levar o aluno à 
proficiência do idioma utilizando ferramentas e conceitos simplificados que o 
farão raciocinar e ir além da simples compreensão, chegando a um completo 
entendimento das diversas possibilidades que estão codificadas. Com o auxílio de 
ferramentas pedagógicas e tecnológicas, as complexas estruturas da nossa língua 
são desmistificadas e colocadas em prática de forma lúdica, simples e direta.

RESULTADOS 
 
• Avaliação contínua dos resultados aula a aula;
• Ludicidade como meio de aprendizagem;
• Integração da matriz curricular com as atividades propostas;
• Melhoria no desempenho acadêmico dos alunos;
• Mais envolvimento e interação dos estudantes;
• Personalização de atividades para os alunos com dificuldades específicas.

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA DESCOMPLICADA

A
LU

N
O

VOCÊ SABIA?
A personalização de atividades contribui 
para que alunos de diferentes perfis possam 
superar dificuldades específicas.
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

MATEMÁTICA DESCOMPLICADA

CENÁRIO
É fato que a Matemática desempenha papel decisivo no cotidiano, sendo um 
instrumento essencial para a construção do conhecimento nas mais diversas áreas, 
interferindo assim na estruturação do pensamento e no processo do raciocínio 
dedutivo.

Porém, pesquisas atuais mostram o insucesso do ensino e aprendizagem da 
Matemática, fazendo com que seja evidente o mau desempenho dos estudantes 
brasileiros nas diferentes avaliações realizadas em âmbito nacional e internacional.

SOLUÇÃO
O programa Matemática Descomplicada propõe estratégias diferenciadas que 
priorizam a utilização de jogos interativos e atividades lúdicas para desenvolver o 
raciocínio lógico matemático, auxiliando no aprimoramento de diversas habilidades 
como argumentação, tomada de decisão e levantamento de hipóteses e suposições, 
estabelecendo, dessa forma, relações entre a atividade proposta, os conceitos 
matemáticos e suas aplicações.

RESULTADOS
• Melhoria consistente no desempenho dos alunos;
•  Contribuição para alavancar resultados em avaliações de larga escala, nos âmbitos 

nacional e internacional (Prova Brasil, Programa Internacional de Avaliação do 
Estudante);

•  Aplicabilidade de uma metodologia lúdica e sistematizada na prática pedagógica;
•  Educadores mais preparados e qualificados para o desenvolvimento de competências 

e habilidades matemáticas.

3,14...=

assista ao vídeo 
veja o que a  
turma dO planneta  
tem para contar
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

CENÁRIO
Inúmeros são os fatores relevantes no que diz respeito à importância de se aprender 
uma segunda língua. Porém, o ensino de idiomas nas escolas regulares geralmente 
é baseado em um material didático que privilegia a gramática e, consequentemente, 
tem como foco a escrita. Dessa forma, por não vivenciarem situações práticas e 
que promovam interação, os alunos têm dificuldade em assimilar os conceitos 
aprendidos, fazendo com que em pouco tempo o conteúdo seja esquecido.

SOLUÇÃO
A abordagem pedagógica do programa Línguas Estrangeiras oferece ensino 
personalizado com material próprio e técnicas de ensino exclusivas que levam o 
aluno a aprender respeitando o seu ritmo de assimilação das informações. As aulas 
são pautadas pela utilização de recursos modernos e inovadores que promovem 
a aquisição do idioma por meio de quatro habilidades fundamentais: escuta, fala, 
leitura e escrita.

RESULTADOS
• Desenvolvimento de técnicas para tornar o aluno um aprendiz autônomo;
•  Elaboração de projetos utilizando as habilidades de comunicação desenvolvidas 

nas aulas;
• Aquisição de habilidades comunicativas, importantes para o exercício da cidadania;
• Utilização de estratégias de ensino para que o aluno trabalhe cooperativamente;
• Aprendizado dos conteúdos acadêmicos por meio de estruturas colaborativas;
•  Uso de atividades lúdicas e jogos interativos que despertam mais interesse nos alunos.

assista ao vídeo 
veja o que a  
turma dO planneta  
tem para contar
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

REFORÇO ESCOLAR

CENÁRIO
O desequilíbrio no nível de conhecimento dos nossos alunos gera uma diferença 
que os separa em alto e baixo desempenho, não somente no boletim escolar mas 
também na obtenção de oportunidades, no convívio escolar e até mesmo no âmbito 
pessoal, criando uma geração de culpados em meio aos índices que hoje são 
impostos a eles e abrindo precedentes para diversas formas de bullying, fenômeno 
que vem crescendo a cada dia e que atrapalha a convivência e, consequentemente, 
o desempenho dos alunos.

SOLUÇÃO
O Reforço Escolar visa diminuir a distância entre os alunos de alto e de baixo 
desempenho por meio de aplicativos lúdicos que desafiam o estudante a vencer suas 
limitações. O programa conta com uma plataforma de banco de dados onde tudo a 
respeito do aluno é registrado à medida que ele utiliza os aplicativos. Esses dados 
são compilados e ficam à disposição dos professores para que orientem melhor o 
aluno e proponham novos desafios. 

RESULTADOS
• Avaliação contínua e acompanhamento dos resultados aula a aula;
• Melhoria no desempenho acadêmico dos alunos;
• Diminuição da diferença entre alunos de alto e de baixo desempenho;
• Redução do desperdício em virtude da diminuição da repetência;
• Redução da evasão escolar;
• Aumento do interesse e motivação dos alunos.

DIGA AÍ, LÉO...
Eu adoro as aulas de  
reforço pois elas me  
ajudam  nas atividades  
em que tenho dificuldade  
e, quando estou na sala  
de aula, consigo acompanhar 
melhor a turma!
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ESPAÇO MAKER

CENÁRIO
O mundo está em constante transformação e, nos últimos anos, as mudanças têm sido 
muito mais rápidas, fazendo com que a escola também precise se adaptar e evoluir.
Os profissionais que trabalham nas áreas pedagógicas e de gestão escolar estão 
percebendo que a didática tradicional deve ceder espaço para que os alunos possam, 
com o auxílio dos professores, construir o seu próprio conhecimento, desenvolvendo 
raciocínio lógico, capacidade analítica e criatividade, habilidades essenciais para a 
formação do indivíduo e que farão a diferença no futuro.

SOLUÇÃO
A solução Espaço Maker incentiva a cultura do “faça você mesmo”, valorizando a 
criação e o pensamento crítico, além da interação e troca de conhecimento.
Por meio de uma metodologia baseada na experimentação, os espaços de 
aprendizagem são preparados para oferecer ferramentas que possam instigar e 
incentivar os alunos a fazerem descobertas enquanto colocam a mão na massa, para 
aprenderem de maneira prática e lúdica, de modo a construírem o conhecimento por 
meio de um pensamento sistêmico, focado em processos e resultados.
A metodologia não está relacionada apenas a atividades ligadas à programação e 
robótica, estendendo-se a diversas outras áreas.

RESULTADOS
• O ambiente escolar é visto como um espaço de criação, invenção e compartilhamento;
• A tecnologia é utilizada a favor do aprendizado efetivo;
•  Os alunos trabalham em projetos reais do seu cotidiano, buscando resolver problemas 

do contexto no qual estão inseridos, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis;
• Experiências multidisciplinares;
• Desenvolvimento da autonomia e do protagonismo.

DIGA AÍ, ALICE...
Aumentou o meu interesse 
por projetos científicos. 
Adoro quando a aula 
é no Espaço Maker!



SISTEMA DE ENSINO

PROFESSOR



SOLUÇÕES
SISTEMA DE ENSINO

FORMAÇÃO CONTINUADA

MATERIAL DIDÁTICO

PLATAFORMA DIGITAL

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

APRENDIZAGEM COOPERATIVA

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
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SISTEMA DE ENSINO 

MATERIAL DIDÁTICO

CENÁRIO
Nos últimos anos, a informação se tornou o bem mais precioso para os indivíduos, 
para a sociedade e para as organizações, e está à disposição de qualquer pessoa, 
a qualquer momento, de diversas formas e a partir de diversas fontes. Tornou-se 
acessível e democrática a praticamente todos os que se interessam por ela. Em 
contrapartida, a expansão dos canais por onde a informação é oferecida trouxe 
consigo a desconfiança acerca da qualidade dos conteúdos e praticamente derrubou 
fronteiras geográficas.

SOLUÇÃO
O programa Material Didático é compatível com o currículo escolar indicado pelo MEC. 
Além disso, respeita a regionalidade, agregando para todas as matérias a influência 
cultural da região onde ele será adotado. A qualidade do material é submetida a 
um rigoroso processo de curadoria coordenada por especialistas de cada uma das 
áreas do saber. O resultado é um material único, compatível com a modernidade e de 
fácil transmissão por parte dos professores. 

RESULTADOS
• Conteúdos acadêmicos constantemente atualizados;
• Dinâmica em propostas de estudos e trabalhos em grupos;
• Grande variedade de atividades para a prática docente;
• Motivação dos alunos e professores;
• Utilização de outros espaços escolares para a prática lúdica e interativa;
• Interação com novas tecnologias.

DIGA AÍ,  
PROF.a MARINA...
Ao trabalhar com o  
programa Material Didático, 
tenho conteúdos sempre  
atualizados e muitas 
atividades para aplicar  
em sala de aula.
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SISTEMA DE ENSINO 

PLATAFORMA DIGITAL

CENÁRIO
 
O uso de recursos digitais, dispositivos conectados à internet, programação, 
interação online, redes sociais e internet das coisas atualmente faz parte do dia a dia 
de qualquer estudante. Mas qual é a melhor forma de utilizar toda essa tecnologia? 
Como trazer o máximo de benefícios à educação? Como aliá-la ao aprendizado?
 

SOLUÇÃO
 
A Plataforma Digital não é um portal de conteúdos educacionais, mas sim uma 
ferramenta de educação inovadora, dotada de soluções que possibilitam aos alunos 
e professores terem acesso a diversos recursos e conteúdos digitais, além de 
variadas ferramentas de aprendizagem que permitem acompanhar o desempenho 
do aluno, possibilitando alto desempenho pedagógico e tecnológico. A integração 
dos recursos gera eficácia na gestão por meio de indicadores de tomada de decisão 
e do ensino personalizado de acordo com a necessidade de cada aluno.
 

RESULTADOS
 
• Utilização de dispositivos inerentes à tecnologia no dia a dia do aluno;
• Aquisição de habilidades de cidadania digital;
• Utilização de estratégias de ensino para que o aluno trabalhe cooperativamente;
• Aprendizado dos conteúdos acadêmicos por meio de estruturas colaborativas;
• Personalização do ensino, entendendo as necessidades de cada aluno;
•  Uso de atividades lúdicas e jogos interativos que despertam mais interesse nos 

alunos.

VOCÊ SABIA?
O uso de plataformas digitais na educação 
facilita o processo de gestão dos resultados. 
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SISTEMA DE ENSINO 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

CENÁRIO
A cada ano, vemos surgir uma grande diversidade de materiais didáticos à disposição 
das redes escolares e, dependendo do material adotado, os sistemas fornecem 
pacotes que contam até mesmo com as avaliações que serão aplicadas. Esse 
modelo torna os professores meros aplicadores de conteúdo, pois muitas vezes não 
têm tempo disponível para trabalhar projetos pedagógicos interdisciplinares ou para 
personalizar as necessidades de suas turmas. O ensino é muito mais que preparação 
para provas e testes, pois precisa promover a integração de saberes dos professores 
e alunos, resultando na educação para os valores e para a cidadania.

SOLUÇÃO
Proporcionamos aos profissionais um trabalho de formação que lhes fornece a base 
teórica e prática para a docência do século 21. A Assessoria Pedagógica engloba a 
formação inicial aos professores, abordando as metodologias mais atuais e como elas 
podem ser integradas à aplicação do material em sala de aula. O material didático está a 
serviço do professor, que poderá utilizá-lo para seguir o direcionamento da Base Nacional 
Comum Curricular. Ao mesmo tempo em que recebe formação, acompanhamento 
contínuo e feedback sobre seu trabalho pedagógico, o professor tem a liberdade de 
desenvolver projetos de sua autoria. 

RESULTADOS
• Equipe docente constantemente atualizada por meio de formação contínua;
•  Preparação para o início de cada ano letivo, de acordo com a necessidade de cada rede;
•  Implementação padronizada da Base Nacional Comum Curricular integrado ao PPP 

(Projeto Político Pedagógico) e à proposta curricular de cada rede;
• Sistematização das orientações metodológicas utilizadas pela rede de ensino.

#FICAADICA
Ter uma equipe docente constantemente 
atualizada faz toda a diferença, além de 
garantir melhores índices de alfabetização  
e resultados acadêmicos.



24 25

PR
O

FE
SS

O
R

FORMAÇÃO CONTINUADA 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA

CENÁRIO
A globalização e a velocidade com que as mudanças ocorrem no mundo refletem 
na maneira como as pessoas vivem, na estrutura familiar e até mesmo no perfil dos 
alunos. Com essas transformações, surgem demandas relacionadas à educação 
que, por conta de novas expressões de comportamento, precisam propor diferentes 
possibilidades de desenvolvimento, fazendo da escola um ambiente de interação e 
troca de experiências para que o aluno possa aprender de maneira significativa.

SOLUÇÃO
A Aprendizagem Cooperativa propõe estratégias instrucionais de fácil implantação 
em qualquer disciplina, aumentando assim o envolvimento dos alunos e 
promovendo o aprendizado efetivo, por meio das habilidades cognitivas e das 
habilidades socioemocionais. A solução oferece material com conteúdo atualizado, 
que permite ao profissional da educação assumir novas posturas e ações em sua 
prática pedagógica, viabilizando aos alunos do século 21 o ensino construtivo para 
situações de trabalho e de vida cotidiana.

RESULTADOS
•  Fortalecimento da autoestima dos alunos, valorização do respeito e controle das 

emoções;
•  Melhora no desempenho acadêmico, impulsionando os indicadores de qualidade 

de ensino;
•  Aumento da inclusão, proporcionando um ambiente com boas relações interpessoais 

e valorização das diferenças;
• Melhor preparo dos alunos para exposição em ambientes profissionais;
• Diminuição dos índices de violência, repetência e evasão.
• Desenvolvimento de competências e habilidades do século 21.

assista ao vídeo 
veja o que a  
turma dO planneta  
tem para contar
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FORMAÇÃO CONTINUADA 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

CENÁRIO
A dinâmica do mundo moderno, pautada em mudanças e transformações 
constantes, interfere diretamente no dia a dia das empresas e consequentemente 
no cotidiano das secretarias. Além disso, exige cada vez mais preparo técnico e 
comportamental dos profissionais atuantes para saberem se adequar a essas 
alterações sem perder o foco e a motivação. Dessa forma, é fundamental adotar 
medidas que facilitem todo o processo, desde o planejamento de ações, definição 
de objetivos e metas, até a análise dos resultados.

SOLUÇÃO
A solução Formação Específica visa o desenvolvimento de planos específicos de 
ação, elaborados conjuntamente entre consultores altamente especializados e 
gabaritados e os profissionais que compõem as equipes das secretarias, para 
conceber, desenvolver, executar, acompanhar e avaliar as ações definidas, dando 
rumos inovadores para a gestão de acordo com as tendências locais e globais. 

RESULTADOS
• Atendimento personalizado;
• Avaliação e monitoramento das ações implantadas;
• Inovação na gestão;
• Soluções de forma rápida, inteligente e eficiente;
• Eficácia no processo de gestão.

Formação
Específica

#FICAADICA
Promover a aplicação sistemática de 
mecanismos de acompanhamento da 
aprendizagem ajuda a identificar as áreas  
que exigem mais atenção!
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GESTOR



SOLUÇÕES
GESTÃO ESCOLAR

APOIO À GESTÃO

GESTÃO FÁCIL

MONITORAMENTO DO IDEB

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
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GESTÃO ESCOLAR 

GESTÃO FÁCIL

CENÁRIO
Quantos alunos frequentam o 2o ano de uma escola? E de toda a rede? Em qual escola 
os alunos têm melhor desempenho em Matemática? E em Português? Quantas 
crianças necessitam de vagas em creche? Quantas vagas serão necessárias para 
o 5o ano no próximo ano letivo? Essas são perguntas aparentemente simples, 
realizadas por gestores escolares em todo o Brasil, mas que infelizmente não têm 
uma resposta imediata na grande maioria das vezes, pois as informações estão 
dispersas e não organizadas adequadamente.
 

SOLUÇÃO
O programa Gestão Fácil é uma plataforma tecnológica de apoio ao gestor 
educacional, seja ele gestor de uma escola, de uma rede ou de um grupo de escolas. 
O sistema foi desenvolvido com o que há de mais moderno em tecnologias da 
informação e comunicação e permite acesso imediato a informações relevantes de 
toda a rede de ensino. Tem foco no desenvolvimento integral do aluno, que é a figura 
central do sistema. 

RESULTADOS
• Acesso a informações da rede a qualquer hora e em qualquer lugar por meio da internet;
• Possibilidade de controle do rendimento dos alunos em tempo real;
• Agilidade no fornecimento de informações relevantes, visando à tomada de decisão;
• Transparência na remoção e movimentação de funcionários;
•  Módulo “Inteligência Acadêmica”, no qual os dados são mapeados, permitindo que 

o gestor extraia informações conforme a sua necessidade.

assista ao vídeo 
veja o que a turma 
do planneta tem para 
contar



30 31

G
ES

TO
R

APOIO À GESTÃO 

MONITORAMENTO DO IDEB

CENÁRIO
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado em 2007 para 
medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do 
ensino. 

Desta forma, funciona como indicador nacional que possibilita o monitoramento 
da qualidade da educação pelos gestores ou pela população por meio de dados 
concretos. O IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento 
escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP, 
sendo estes a Prova Brasil e o SAEB.

SOLUÇÃO 
A solução Monitoramento do IDEB permite aos gestores educacionais acompanhar 
os indicadores gerados, por meio de um conjunto de ações que vão desde avaliações 
diagnósticas, análises, formações e estudos. Acompanham, assim, a evolução dos 
alunos nas mesmas bases do IDEB, mas em períodos de tempo menores. Com esses 
dados concretos, podem criar todo o planejamento em busca de melhorias para 
alavancar o IDEB seguinte.

RESULTADOS
• Indicadores de desempenho das escolas;
•  Acompanhamento das ações de melhoria do ensino em períodos de tempo mais 

curtos;
• Melhoria do ensino, especialmente de Matemática e Português;
• Integração à solução Gestão Fácil (ver página 30).

DIGA AÍ,  
DIRETORA
SILVIA... 
Monitorar o IDEB  
do seu município  
é o ponto de partida  
para planejar ações 
futuras!
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APOIO À GESTÃO 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

CENÁRIO
O universo da educação vai muito além dos muros da escola. Afinal, trata-se de um 
contexto extremamente dinâmico e repleto de novas demandas a cada momento.
Essas necessidades, muitas vezes, não estão inseridas no planejamento diário das 
unidades escolares e secretarias de educação, fazendo com que seja necessária 
atenção específica e direcionada, além de suporte às equipes das secretarias para 
pensar e executar ações que possam proporcionar soluções de problemas e rumos 
inovadores.

SOLUÇÃO
O programa Consultoria Especializada conta com uma série de consultores parceiros 
altamente especializados em diversas áreas e que estão aptos a prestar apoio 
quando surgem demandas não planejadas, sejam elas acadêmicas ou um auxílio 
jurídico, por exemplo. Os conteúdos oferecidos são personalizados de acordo com 
a realidade local e desenvolvidos em parceria com instituições como FGV, Instituto 
Rodrigo Mendes, Singularidades, Eduardo Shinyashiki, Ellos, CECIP, Singapura, 
Harvard, Kagan e outros.

RESULTADOS
• Atendimento personalizado;
• Avaliação e monitoramento das ações implantadas;
• Construção de diretrizes, procedimentos, políticas e ações; 
• Avaliação por competências;
• Inovação na gestão com soluções rápidas e inteligentes;
• Eficácia no processo de gestão. 

VOCÊ SABIA?
Contar com a parceria de consultores 
altamente especializados é importante  
no alinhamento dos parâmetros para  
uma educação de qualidade!
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

CENÁRIO
A realização de eventos que visam à formação continuada dos profissionais faz 
parte do planejamento da maioria das secretarias de educação do Brasil, pois é fato 
que esses encontros são essenciais ao desenvolvimento dos educadores e demais 
envolvidos.

Apesar de extremamente importantes, tais iniciativas exigem grande esforço e 
dedicação e, muitas vezes, consomem o tempo dos gestores, impedindo-os de 
dedicar atenção a questões administrativas e pedagógicas do cotidiano.

SOLUÇÃO
O programa Organização de Eventos tem como foco a organização estratégica 
do evento, passando pelo planejamento técnico e pedagógico, contratação de 
fornecedores, execução e análise de resultados por meio de relatórios e clipping de 
notícias.

O objetivo dessa solução é promover eventos como workshops, palestras, simpósios, 
seminários, entre outras ocasiões que proporcionem a troca de informações e 
experiências.

RESULTADOS
• Eventos estrategicamente planejados para a área da educação;
• Inovação e criatividade;
• Agilidade na execução das ações;
• Participação de especialistas por meio de palestras e debates;
• Envolvimento efetivo do público-alvo;
• Satisfação dos participantes e organizadores.

VOCÊ SABIA?
Eventos educacionais são ótimas 
oportunidades para compartilhar experiências e 
gerar interação entre os profissionais da área!

Semana
da Educação



FAMÍLIA



SOLUÇÕES
EDUCAÇÃO INTEGRAL

APOIO À FAMÍLIA

JORNADA COMPLEMENTAR

PRÓ-FAMÍLIA
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EDUCAÇÃO INTEGRAL 

JORNADA COMPLEMENTAR

CENÁRIO
Diante do contexto de desigualdade social, violência, criminalidade, defasagem 
na educação familiar, falta de acesso a cultura, esportes e formação acadêmica, 
tecnológica e cidadã, é necessário que a escola seja um local de transformação social, 
proporcionando o desenvolvimento e a ampliação da jornada escolar como um avanço 
significativo para aumentar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 

SOLUÇÃO
A proposta da Jornada Complementar, que ocorre no contraturno das aulas regulares, 
visa tornar o aluno um cidadão crítico, autônomo e responsável reconhecendo as 
características de cada um e a pluralidade de atividades que podem ser benéficas, 
transformando o espaço escolar em um centro de desenvolvimento e formação 
integral do cidadão, favorecendo o processo de aprendizagem por diversos meios.

RESULTADOS
•  Ampliação das habilidades sociais como: trabalho em equipe, comunicação efetiva, 

pertencimento ao grupo, relacionamento interpessoal e respeito às diferenças;
• Desenvolvimento de hábitos saudáveis por meio da prática esportiva;
• Apresentação de desafios para que o aluno trabalhe com resolução de problemas;
• Aprendizado sobre os recursos tecnológicos, lúdicos e esportivos;
• Inserção dos estudantes na cultura letrada, utilizando as diferentes linguagens;
•  Desenvolvimento da habilidade de comunicação e compreensão oral dos diálogos 

em língua estrangeira.

#FICAADICA
O uso de atividades lúdicas e jogos interativos 
despertam o interesse no aluno e colaboram 
para a formação de cidadãos mais pensantes.
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APOIO À FAMÍLIA 

PRÓ-FAMÍLIA

CENÁRIO
Nos dias atuais, as famílias se encontram em constante processo de transição.
Portanto, devido às diversas novas configurações familiares e a dinâmica do dia a 
dia, dificilmente os pais ou responsáveis conseguem acompanhar ativamente a vida 
escolar dos filhos.

Os alunos, por sua vez, têm na família e na escola a sua referência existencial, 
fazendo com que, quanto mais fundamentada for a parceria entre elas, melhor será o 
desenvolvimento do indivíduo como aluno e cidadão.

SOLUÇÃO
O programa Pró-Família favorece a integração entre a família e a escola com o objetivo 
de estabelecer parcerias de colaboração que promovam novas redes de sociabilidade 
e canais de mediação, enriquecendo o desenvolvimento e a aprendizagem de cada 
aluno. Esse estudante é considerado ativo tanto no contexto escolar quanto na 
convivência com a comunidade, definida como um espaço heterogêneo onde todos 
aprendem a partilhar saberes e recursos.

RESULTADOS
• Integração da escola com a comunidade;
• Melhoria do desempenho escolar;
• Redução da evasão e do absenteísmo;
• Aumento significativo do IDEB;
• Mídia positiva no que diz respeito à educação e cidadania;
• Aumento de oportunidades educacionais.

assista ao vídeo 
veja o que a turma 
do planneta tem para 
contar
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EQUIPAMENTOS

CENÁRIO
A evolução constante da tecnologia, a globalização e as mudanças quase que 
diárias tornam os equipamentos tecnológicos obsoletos rapidamente, dificultando 
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, é comum nos depararmos com problemas de funcionamento de 
equipamentos e falta de abastecimento de dados, que prejudicam a rotina educacional 
e a evolução de todos os envolvidos no processo de educação.
 

SOLUÇÃO
O programa Equipamentos fornece aparato tecnológico aos gestores, professores e 
comunidade e é capaz de proporcionar o pleno acesso a computadores, periféricos, 
sistemas operacionais, redes de dados e internet, dando condições para uma 
comunicação rápida e para o intercâmbio constante de dados, estruturando os 
ambientes educacionais e administrativos de acordo com o espaço físico da escola 
e as inovações trazidas pela tecnologia.

RESULTADOS
•  Fornecimento e instalação de equipamentos tecnológicos atualizados e de 

qualidade, zelando sempre pela segurança e integridade;
• Viabilização de tecnologias assistivas para a inclusão de alunos com deficiência;
•  Adequação de equipamentos de acordo com as necessidades e conveniências das 

escolas;
•  Assistência técnica contínua com inventário de todo o parque tecnológico;
• Reposição de equipamentos em caso de defeito ou furto.

#FICAADICA
Equipamentos adequados são ferramentas 
essenciais para que a tecnologia esteja 
presente no cotidiano escolar!
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INTERNET

CENÁRIO
Vivemos em um mundo de constantes transformações e, a cada nova geração, 
mudam-se as formas de se relacionar e de viver em sociedade, revolucionando a 
maneira de comunicar, interagir e trocar experiências. Diante da vasta quantidade 
de informações hoje disponíveis para consulta por meio da internet, proporcionar 
o acesso à rede passou a ser fundamental no ambiente escolar, pois tal acesso 
possibilita a troca de conhecimento e promove o desenvolvimento intelectual e 
social do estudante.

SOLUÇÃO
A grande vantagem da internet é a inclusão digital que, além de ser uma fonte de 
conhecimento, é o ponto de partida para a troca de informações. Links confiáveis 
com equipamentos de última geração garantem conexão estável e limpa e acesso 
total às ferramentas que permitirão que a educação ultrapasse as fronteiras da 
escola, impactando o dia a dia de toda a comunidade escolar e preparando o aluno 
para, no futuro, enfrentar o mercado de trabalho.

RESULTADOS
• Internet banda larga à disposição de toda a comunidade escolar;
• Ações de inclusão digital em toda a rede de ensino e para toda a comunidade;
•  Acesso desimpedido à internet, permitindo que o professor oriente melhor os seus 

alunos quanto ao uso ético e responsável dessa ferramenta;
• Permite o desenvolvimento de atividades dentro do conceito de educação 3.0;
• Mais interesse por parte dos alunos.

VOCÊ SABIA?
A internet possibilita o acesso a um  
mundo de experiências e novas formas  
de aprender!
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EQUIPE LOCAL

CENÁRIO
A excelência na implantação de serviços está embasada na abordagem sistêmica 
composta pelas dimensões mente, corpo e alma. Para que as três dimensões 
sejam aplicadas com sucesso, todas dependem dos recursos humanos. Portanto, 
é de extrema importância que os serviços sejam executados por profissionais 
devidamente qualificados, competentes, motivados e supervisionados por 
especialistas, prestando contínuo apoio e garantindo a satisfação do cliente por 
meio de resultados satisfatórios.

SOLUÇÃO
A Equipe Local é baseada na formação de um grupo de profissionais devidamente 
qualificados e preparados para atuar de acordo com as demandas, prestando um 
atendimento de excelente qualidade e garantindo a eficácia dos serviços.  

Para formar a equipe, são realizados recrutamentos, seleção e contratação de 
profissionais e estagiários do próprio local de implementação, facilitando o 
desenvolvimento do trabalho.
 

RESULTADOS
• Oportunidade de crescimento por meio de processos seletivos;
• Valorização da mão de obra da região;
• Ampliação da oferta de empregos no município;
• Desenvolvimento dos profissionais;
•  Certificação mundialmente reconhecida e aceita no mercado de trabalho  

(CISCO, IT Essentias, ITIL).

DIGA AÍ, MEDIADORA...
Ter uma equipe formada 
por profissionais da região 
facilita o trabalho e valoriza 
a mão de obra local!
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MANUTENÇÃO

CENÁRIO
O tempo de vida útil, o uso constante dos periféricos, os altos custos na aquisição e a 
troca de equipamentos geram descontentamento em vários setores da comunidade 
escolar.

Com isso, é necessário um procedimento contínuo de manutenção, pois essa prática 
possibilita melhor utilização dos recursos públicos e economia de investimentos 
em equipamentos desnecessários, fazendo com que esses recursos possam ser 
destinados a outras demandas mais estratégicas e rentáveis.

SOLUÇÃO
O programa Manutenção dispõe de equipe técnica preparada para prestar todo o 
suporte necessário, reduzindo o tempo de parada dos equipamentos, evitando 
gastos desnecessários e garantindo a alta disponibilidade dos recursos. São 
disponibilizadas tanto manutenções corretivas quanto manutenções preventivas 
que objetivam um aumento da vida útil do equipamento e diminuem a necessidade 
de correções e reparos.
 

RESULTADOS
• Velocidade nas manutenções;
• Integração dos usuários responsáveis;
• Atendimento dos chamados no mesmo dia da ocorrência; 
• Agilidade nos reparos locais;
• Aumento da vida útil dos equipamentos;
• Minimização das paralisações.

#FICAADICA
Precisou de manutenção nos equipamentos? 
A equipe técnica está preparada para atender 
com rapidez e qualidade!
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SUPORTE TÉCNICO

CENÁRIO
O tempo de parada de equipamentos e serviços pode ser impactante em uma 
operação caso o usuário não consiga entrar em contato com o suporte, ocasionando, 
muitas vezes, a perda de dados e informações relevantes e gerando um impacto 
muito negativo no cotidiano de uma organização. Com isso, é fundamental que exista 
um canal de comunicação eficiente para que os incidentes sejam comunicados e 
solucionados imediatamente, dessa forma evitando prejuízos maiores e perdas às 
vezes irreparáveis.

SOLUÇÃO
O Suporte Técnico permite aos usuários um meio de reporte imediato, no qual os 
atendentes são treinados para disparar uma solução que pode ser suporte, troca de 
equipamentos ou simplesmente elucidação de dúvidas. O nosso Suporte Técnico 
possui um fluxo de atendimento que permite ao usuário acompanhar o status do 
chamado desde a abertura até o encerramento e que é feito mediante o aceite do 
serviço realizado.
 

RESULTADOS
• Velocidade nas manutenções;
• Integração dos usuários responsáveis ao processo;
• Acompanhamento do fluxo de atendimento; 
• Retorno das soluções implantadas;
• Aceite da resolução por parte do usuário.

#FICAADICA
Uma equipe de suporte bem preparada e 
ágil diminui o risco de impactos negativos 
ocasionados por problemas técnicos!
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Que tal um resumo?
O Planneta está, há mais de três décadas, trabalhando 
pela excelência na educação. Como você viu, nosso 
portfólio possui mais de 30 produtos e serviços. 

Assista ao vídeo “O Valor do Conhecimento” e entenda 
ainda mais as nossas soluções.
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PRÊMIOS  
Nossos prêmios são o reconhecimento de um trabalho realizado com excelência, refletindo o 
compromisso do Planneta de cumprir nossa missão de transformar o aprendizado.

A ABQV – Associação Brasileira de Qualidade de Vida é uma organização sem fins lucrativos que 
tem como objetivo estimular programas de qualidade de vida em ambientes corporativos, bem 
como desenvolver parcerias e convênios com importantes entidades da sociedade brasileira.

A EMPRESA PLANNETA ESTÁ ENTRE AS CINCO MELHORES DO BRASIL  
EM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Especializada no desenvolvimento e implantação de soluções educacionais inovadoras em 
diversos estados brasileiros, a empresa Planneta foi eleita uma das 50 melhores empresas 
para estagiar em todo o Estado de São Paulo, segundo a sexta edição do concurso “Melhores 
Empresas para Estagiar 2011”, desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) 
em parceria com o IBOPE Inteligência e com a Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-SP).

PLANNETA É ELEITA UMA DAS 50 MELHORES EMPRESAS PARA ESTAGIAR  
EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO

O programa Gestão Fácil da empresa Planneta foi o vencedor do prêmio Parceiro do Ano – 
Região da América Latina e Caribe (Latin America and Caribbean Regional Partner of the Year) 
na categoria Setor Público. A premiação aconteceu no Hotel Westin, em Los Angeles (EUA). 

PLANNETA É PREMIADA PELA MICROSOFT PELO PROGRAMA  
GESTÃO FÁCIL

O Portal Planneta e o Projeto Coliseum, criado e desenvolvido por profissionais da empresa 
Planneta, foram selecionados para compor o Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério 
da Educação e Cultura. 

PLANNETA É ESCOLHIDA PELO MEC PARA COMPOR O GUIA DE TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS

A empresa Planneta passou a pertencer ao seleto diretório de empresas da United Nations 
Development Business – UNDB, órgão responsável por fomentar e divulgar projetos financiados 
pela ONU, Banco Mundial, BID, BIRD, entre outros. Somos a única empresa brasileira de soluções 
educacionais a fazer parte desse grupo internacional de empresas no segmento de educação.

PLANNETA É RECONHECIDA PELA UNITED NATIONS DEVELOPMENT BUSINESS
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ECOSSISTEMA  
Nossas parcerias visam à melhoria constante dos produtos e serviços, entendendo a 
importância do aperfeiçoamento profissional para oferecer inovações capazes de transformar 
o cotidiano escolar.

PARCEIROS TÉCNICO-ACADÊMICOS

PARCEIROS TÉCNICO-EDUCACIONAIS
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PARCEIROS ACADÊMICOS
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SAIU NA MÍDIA!  
Investir na educação sempre gera resultados e compensa todos os esforços. As Soluções 
Educacionais apresentadas aqui oferecem alternativas que proporcionam elevados níveis 
de satisfação, resultando em melhores índices educacionais e mídias espontâneas nos 
principais veículos de comunicação do país.

Emissoras nacionais publicam matérias educacionais do Planneta em seus meios impressos e digitais:
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O QUE ELES ESTÃO FALANDO?
Confira o que os nossos clientes e parceiros têm a dizer sobre os resultados obtidos por meio 
de trabalhos realizados em parceria com o Planneta.

ROGÉRIO LINS, PREFEITO DE OSASCO, COMENTA SOBRE O PROGRAMA ESCOLA 
DE EDUCADORES REALIZADO EM PARCERIA COM A EMPRESA PLANNETA

l l l l l l

Investir no profissional da Educação é fazer com que as nossas crianças tenham, 
cada vez mais, um ensino de qualidade! Muito mais do que simplesmente conceitos 
pedagógicos, são conceitos de amor, de missão, de altruísmo, que são fundamentais 
para que seja transmitido um ensino e também um sentimento muito bom para as 
nossas crianças. Eu acredito nessa ferramenta. A reação dos nossos profissionais 
que ficaram acompanhando muito atentos e conectados com a palestra do começo 
ao fim é um sinal de que esse encontro foi muito bom para a nossa cidade e para os 
nossos profissionais.

JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE 
TABOÃO DA SERRA, EXPLICA SOBRE O LANÇAMENTO DO APP ‘EDUCATABOÃO’, 
DESENVOLVIDO PELA EMPRESA PLANNETA

l l l l l l

A tecnologia está intensamente inserida no nosso dia a dia e é necessário que a 
educação acompanhe essa tendência. Estamos batalhando para desenvolver um 
trabalho diferenciado e de qualidade, com estratégias digitais de comunicação e 
informação a fim de integrar a família à escola de forma prática e eficiente.

MÁRCIA BERNARDES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ATIBAIA, EXPLICA SOBRE O PROJETO 
DE INGLÊS REALIZADO EM PARCERIA COM O PLANNETA

l l l l l l

Os bons resultados alcançados pelo Spelling Bee ao longo dos anos têm sido um grande estímulo 
para os alunos, que ficam ansiosos para chegar ao 5º ano e poder participar também. É uma 
competição saudável, onde todos aprendem e saem ganhando, uma vez que o desenvolvimento 
de novas habilidades linguísticas tem sido fundamental no mundo globalizado em que vivemos.

PROF. DOUTOR PAULO FREIRE , EDUCADOR
l l l l l l

O que vocês estão fazendo aqui é exatamente uma Pedagogia que estimula a curiosidade crítica... 
Eu acho que essa é uma tarefa fundamental para a democracia do país.
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CARLOS JOSÉ VALLE, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE CRUZEIRO, RESSALTA A SUA SATISFAÇÃO EM 
RELAÇÃO ÀS PALESTRAS REALIZADAS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO

l l l l l l

A importância desse tipo de ação para o início do ano letivo é que valoriza o professor e reforçar o 
nosso compromisso com a qualidade da educação. Precisamos estruturar a nossa maneira de pensar 
e a nossa filosofia de trabalho. Sobre a parceria com o Planneta, fico muito feliz e tranquilo, pois é uma 
empresa que já está no mercado há anos. Nossa ideia é trazer a família pra dentro da escola e continuar 
reconhecendo e valorizando os nossos educadores.

MARIA EDUARDA REBELO, DE 11 ANOS, ALUNA DE CARAGUATATUBA RELATA A SUA 
EXPERIÊNCIA POR MEIO DAS AULAS LÚDICAS DE MATEMÁTICA QUE FAZEM PARTE DO PROJETO 
#EDUCAÇÃOTRANSFORMADORA, EM PARCERIA COM O PLANNETA

l l l l l l

Achei o jogo muito legal porque pudemos trabalhar em equipe. Mesmo quem não participou 
fazendo as contas pôde participar de outras maneiras, correndo para responder ou ouvindo 
o outro para passar a resposta. Em outras aulas não ficamos assim em equipe. Ficamos em 
duplas ou sozinhos, raciocinando e fazendo as contas. Assim foi bem divertido.

MARTA GIL, SOCIÓLOGA E CONSULTORA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA
l l l l l l

Desde o momento em que conheci o Planneta, fiquei muito impressionada com os profissionais 
e com o trabalho que a empresa desenvolve, aliando competência, conhecimento técnico e visão 
empreendedora a valores e princípios de respeito, inclusão e desenvolvimento pessoal e coletivo.

PROF. JÚLIO CÉSAR BREBAL HESPAÑA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LORENA, 
COMENTA SOBRE A FORMAÇÃO DE EDUCADORES

l l l l l l

Durante as duas formações, pude perceber - como Secretário de Educação que contou 
com o apoio do Planneta - que estamos empenhados em trabalhar com sabedoria e 
competência na motivação de mais de 480 professores. Queremos ajudá-los a pensar em 
uma didática com amor, com foco no emocional, além de complementar e explicar a questão 
da neurociência no processo de aprendizagem. Houve uma relação muito integrada entre 
as duas palestras que nos proporcionou uma formação sólida que vai agregar muito neste 
ano. Eu agradeço a parceria com o Planneta e espero que continuem sempre nos apoiando.



SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM
PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO!



Aprendizado efetivo para os alunos

Formação e acompanhamento para professores

Aperfeiçoamento contínuo para gestores

Envolvimento das famílias no processo de ensino e aprendizagem

Suporte completo para garantir o funcionamento das soluções

VAMOS  
CONVERSAR?

12  2139-2850contato@planneta.com.br




