
6 passos 
para definir o 

orçamento escolar anual

Apenas com o ORÇAMENTO ESCOLAR é possível 
obter bons rendimentos e aprimorar continuamente 
a instituição. Quer saber como planejar os recursos 
para OFERECER O MELHOR AOS SEUS ALUNOS? 

Vamos ensinar!

É preciso de�nir em quais áreas a escola vai priorizar 
aplicar seus investimentos, a�nal, o orçamento é 

limitado. ESTIPULE PRIORIDADES que foquem no dia 
a dia da instituição e no plano político pedagógico.

Defina seus objetivos

Faça um balanço de 
despesas e receitas

Faça uma previsão das entradas e da receita da escola. 
Complementarmente, trace os gastos �xos que são 
necessários para manter o negócio funcionando. É 

IMPORTANTE SER REALISTA nessa fase para contar 
com resultados precisos.

Planeje tudo com antecedência

Crie um cronograma para garantir que seu 
planejamento seja seguido. Certi�que-se de estabelecer 

quais vão ser as ações, as prioridades da instituição e 
forma de aplicação dos rendimentos.

Conte com uma margem de erro

As suas contas nessa fase são estimativas. Logo, é 
possível que nem tudo saia como o esperado. 

ESTABELEÇA UMA MARGEM DE ERRO para que a 
organização tenha condições de arcar com situações 
divergentes, como menos entradas ou mais gastos.

Crie planilhas para otimizar 
a organização do orçamento

Sabendo seus custos, gastos e quais aspectos precisam 
de investimento, é mais fácil elaborar um orçamento. 
Lance todos esses valores em uma planilha para TER 

SUA ESTRATÉGIA BEM DEFINIDA.

Esteja alinhado a outros setores 
da sua escola antes de começar

Para que o direcionamento de custos seja e�caz, 
professores, diretores, funcionários, alunos, pais e 

demais envolvidos PRECISAM DAR SUAS 
SUGESTÕES PARA DESTINAR OS RECURSOS 

ESCOLARES. Assim, todos se sentem compreendidos.

O orçamento escolar é 
necessário para oferecer 
um bom ensino aos 
alunos e ainda lucrar. 
Compartilhe essa ideia 
com a comunidade 
escolar e divulgue este 
infográ�co nas suas 
redes sociais!


