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O investimento em educação no Brasil 

supera a marca de 6% do PIB, segundo 

relatório da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

INTRODUÇÃO

No entanto, é fato que o país ainda precisa passar por 

uma reformulação para garantir a eficácia e avançar no 

desenvolvimento dos alunos. 

Logo, o investimento precisa ser acompanhado de 

uma gestão escolar eficiente, que preze por uma boa 

administração associada ao planejamento pedagógico. 

Neste guia, você aprenderá o quão essencial é a gestão 

e verá quais os desafios enfrentados na modernidade, 

como a tecnologia pode ajudar e a maneira certa de 

realizar um processo de qualidade. Boa leitura!

https://gerencianet.com.br/
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2018/07/19/internas_educacao,974512/investimento-em-educacao-representa-6-do-pib-brasileiro-mas-desenvol.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2018/07/19/internas_educacao,974512/investimento-em-educacao-representa-6-do-pib-brasileiro-mas-desenvol.shtml
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As escolas modernas enfrentam uma realidade 

bastante complexa. Elas não só precisam 

aprender a evoluir os aspectos ligados à 

competência e dedicação de seus gestores, como 

também precisam garantir uma educação de 

qualidade, além de lidar com todos os aspectos 

administrativos e investimentos exigidos 

para manter a qualidade da instituição.

A seguir, você verá alguns dos maiores desafios ligados 

às finanças, qualificação dos colaboradores e outros.

DESAFIOS DE UMA 
GESTÃO ESCOLAR

https://gerencianet.com.br/
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DESAFIOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR

DESORDEM FINANCEIRA

Fluxo de caixa, acompanhamento de 

inadimplência, negociações, relatórios 

financeiros. Essas são apenas algumas das 

tarefas que ficam a cargo do gestor de 

uma escola. No entanto, é um verdadeiro 

desafio administrar tais aspectos de 

maneira eficaz, alcançando o alto 

crescimento e oferecendo recursos para 

que todas as áreas que compõem uma 

escola se desenvolvam.

Lidar com processos financeiros como 

geração de boletos, emissão de notas 

fiscais, gerenciamento de contas a pagar 

e a receber, controle da inadimplência e 

evitar prejuízos financeiros não é tarefa 

fácil. O gestor precisa saber que todas 

essas ações estão interligadas, logo, não é 

possível dissociá-las.

Tendo isso em vista, uma das principais 

dificuldades é administrar os processos 

financeiros para manter a organização de 

todas as finanças da escola.

É preciso um bom gerenciamento para 

identificar quando os números não batem 

ou estão incompatíveis com a realidade.

https://gerencianet.com.br/
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DESAFIOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR

PREPARAÇÃO DOS PROFESSORES

A preparação dos professores também é um aspecto 

importante da gestão escolar. Os docentes precisam 

não só de qualificação adequada, mas também de 

ferramentas eficientes que os ajudem a desempenhar 

bem o seu trabalho. Só com a associação desses dois 

pontos será possível aprimorar e também aplicar as 

práticas pedagógicas.

A dificuldade é, justamente, manter o fluxo 

de inovações, a fim de que os professores 

consigam engajar os alunos para mantê-los 

interessados nas aulas.

Para isso, os docentes precisam aprender a 

utilizar as tecnologias. Assim, podem tornar 

as aulas mais interativas, prendendo a 

atenção dos estudantes e engajando-os no 

processo de aprendizado.

Aliás, esse engajamento é fundamental 

na atualidade, pois o aprendizado não é 

uma via de mão única. Isso significa que 

não é só o professor que transmite o 

conhecimento, mas ele também aprende 

com os alunos. Diante disso, a gestão 

escolar só é eficaz quando é focada nessa 

interação, o que é garantido apenas 

quando os processos estão alinhados.

https://gerencianet.com.br/
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DESAFIOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR

CRIAÇÃO DE UMA 
COMUNICAÇÃO FLUIDA

Ao mesmo tempo em que gera muitas 

informações, a escola precisa repassá-las. 

No entanto, esse é um grande desafio, 

pois é preciso passar os dados de 

maneira ágil e eficaz, tanto para os pais 

quanto para os alunos.

Portanto, a instituição de ensino deve se 

preocupar em treinar os colaboradores 

de todos os setores para que lidem com 

a tecnologia, inserindo em um sistema os 

dados sobre agenda, eventos, reuniões, 

notas, matérias, faltas, entre outros. 

Assim, os pais poderão acompanhar a 

performance dos filhos, enquanto têm uma 

noção sobre como está a sua vida escolar.

ATUAÇÃO COM BASE NA GOVERNANÇA

A figura do gestor em uma instituição de ensino é 

muito importante. No entanto, isso não significa que a 

gestão tenha que ser feita de forma isolada. Pensar na 

governança e trabalhar com base nela é fundamental 

para manter o bom funcionamento da escola e tornar o 

corpo docente e os outros colaboradores mais engajados 

em seu cotidiano de trabalho.

Uma maneira de começar é por meio da criação de 

núcleos de trabalhos.

Ou seja, dividir as tarefas administrativas e pedagógicas, 

por exemplo, criando comissões para assuntos 

específicos como ética, inovação e outros. Isso ajudará 

a ter um processo de tomada de decisões mais 

democrático, além de envolver toda a comunidade 

escolar no processo.

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/custos-de-funcionario-de-uma-escola/
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DESAFIOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR

EVASÃO ESCOLAR

A evasão escolar é mais uma questão enfrentada no 

processo de gestão escolar. Com tanta concorrência 

na atualidade, as instituições de ensino precisam 

priorizar um planejamento que contribua para que se 

mantenham como as melhores em seus segmentos.

Então, é essencial que os gestores se preocupem com 

um gerenciamento de qualidade e mantenham dados 

completos dos alunos, sendo capazes de entender a 

inadimplência e também a renovação de matrículas.

O processo de fidelização de alunos é complexo, afinal, 

envolve tanto o público final (aluno) quanto os seus 

responsáveis (pais), que costumam ser os tomadores 

de decisão.

https://gerencianet.com.br/
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Os dados não mentem: a tecnologia tem ajudado 

o país a dar um salto na educação. Apesar de

focar o uso de ferramentas modernas para a

������������������������

que a tecnologia tende a ajudar (e muito) na

parte administrativa. A seguir, veja como esse

panorama ser�����ado nos próximos anos.

COMO A TECNOLOGIA 
AUXILIA NA GESTÃO?

https://gerencianet.com.br/
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COMO A TECNOLOGIA AUXILIA NA GESTÃO?

Por mais que a realidade das escolas 

mude em ritmo acelerado, é fato que 

a padronização é necessária, ainda 

mais quando se trata da gestão escolar. 

As dissonâncias abrem espaço para 

erros, mas também para a perda de 

confiabilidade na imagem da marca.

Nesse cenário, a tecnologia surge 

como uma alternativa para padronizar 

os processos de gestão. Assim, 

fica mais fácil gerenciar o cotidiano 

institucional. Isso significa que será 

mais simples inserir notas dos alunos, 

dados sobre avaliações de desempenho, 

boletins e até mesmo relatórios sobre 

desempenhos individuais e de turma.

Consequentemente, o dia a dia dos 

professores que precisam ter acesso 

a esses dados se torna mais fácil de 

organizar. Ou seja, há um alívio na 

demanda de trabalho da direção, 

que não precisará ser preocupar com 

tais questões, visto que a tecnologia 

poderá ser facilmente acessada.

PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS LIGADOS À EDUCAÇÃO

https://gerencianet.com.br/
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COMO A TECNOLOGIA AUXILIA NA GESTÃO?

INTEGRAÇÃO DOS 
PAIS À ESCOLA

Uma das maiores dificuldades das 

instituições de ensino que não adotam 

tecnologias na sua gestão escolar é 

justamente a falta de integração dos 

pais. Isso porque a comunicação com a 

comunidade escolar é mais demorada, 

o que eleva a chance de mensagens

equivocadas e pode até gerar a menor 

participação desse público nas decisões.

O uso de um sistema de gestão escolar 

ajuda a integrar os responsáveis à 

realidade dos seus filhos. Isso significa 

que eles têm acesso a provas, trabalhos, 

notas, desempenho individual e da 

turma, evitando surpresas desagradáveis 

durante reuniões, por exemplo.

Como resultado, eles têm mais 

oportunidade de participar do cotidiano 

do aluno, ajudando-o a se desenvolver.

Afinal, o discurso entre a instituição de 

ensino e os pais está alinhado em torno 

de um mesmo objetivo: a promoção de 

uma educação de maior qualidade. 

Além disso, eles têm a oportunidade 

de saber tudo que acontece, como 

reuniões e eventos, sendo avisados com 

antecedência por meio de aplicativos.

https://gerencianet.com.br/
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COMO A TECNOLOGIA AUXILIA NA GESTÃO?

A gestão escolar também busca gerir os 

recursos financeiros de uma instituição. 

Com o uso da tecnologia, é mais fácil 

fazer um levantamento de todas as 

receitas e despesas, realizando um 

acompanhamento do fluxo de caixa 

e ajudando na definição do destino 

dos recursos oriundos do lucro.

Aliás, a tecnologia pode ajudar na 

distribuição correta do dinheiro recebido 

de acordo com cada atividade. Assim, os 

setores funcionam de maneira satisfatória, 

contribuindo diretamente para o alcance 

dos objetivos preestabelecidos no 

planejamento estratégico da instituição.

Além disso, o processo de tomada de 

decisão é otimizado, a fim de tornar 

o dia a dia financeiro mais simples.

Assim, a equipe pode lidar com 

outras questões ligadas às finanças, 

como elaborar estratégias referentes 

à otimização do uso de recursos.

Inclusive, uma boa ferramenta 

facilita o dia a dia da contabilidade, 

que precisa ter um controle dos 

pagamentos de mensalidades, nível de 

inadimplência e outras questões. Isso 

faz com que as ações de cobrança 

possam ser estabelecidas, evitando 

os atrasos nos pagamentos.

MELHORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/erros-no-fluxo-de-caixa-mais-comuns/
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COMO A TECNOLOGIA AUXILIA NA GESTÃO?

ORGANIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Além de ajudar no controle de entradas e saídas, o uso 

de tecnologias específicas na gestão financeira pode 

ter um impacto muito maior, que é o controle dos 

pagamentos. Afinal, essa é a principal fonte de recursos 

diretos de uma instituição de ensino.

Uma instituição de pagamentos, como a Gerencianet, 

por exemplo, auxilia não só no recebimento, mas 

também na emissão de boletos e carnês de pagamento 

ou até mesmo de cobranças por cartão de crédito.

Os clientes recebem diretamente no e-mail o boleto 

para que possam efetuar a sua quitação.

Logo, a escola é avisada assim que o dinheiro é 

recebido. Além do mais, a plataforma conta com uma 

funcionalidade que permite fazer a gestão completa do 

processo, identificando, por exemplo, os inadimplentes.

https://gerencianet.com.br/
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COMO A TECNOLOGIA AUXILIA NA GESTÃO?

Nos modelos tradicionais de gestão, 

sempre que um dado é solicitado, 

é necessário recorrer aos setores 

responsáveis, que precisam interromper 

as suas tarefas para atender à 

demanda. Com o uso de tecnologia na 

gestão escolar, é possível digitalizar 

todas informações, tanto dos alunos 

quanto dos processos internos.

Com isso, elas podem ser acessadas 

com facilidade e segurança pelo 

próprio solicitante. Outra vantagem 

é a organização, pois não é 

preciso manter um espaço físico 

específico para os documentos.

Tudo pode ser digitalizado e alocado na 

nuvem. Isso sem contar que, quando 

integrado, o sistema permite acesso de 

informações acadêmicas e financeiras 

de cada aluno, o que representa um 

ganho em relação à burocracia.

Falando nela, a burocracia é 

reduzida de maneira considerável, 

especialmente, no final e início de ano.

Dessa forma, processos como renovação 

ou efetuação de novas matrículas são 

facilitados, permitindo à equipe ter um foco 

maior em questões ligadas às estratégias 

de retenção e atração de alunos.

ORGANIZAÇÃO E MAIOR ACESSIBILIDADE A INFORMAÇÕES

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/seguranca-da-informacao-na-escola/
https://gerencianet.com.br/blog/como-atrair-mais-alunos/


AFINAL, COMO TER UMA 
GESTÃO ESCOLAR EFICIENTE?
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Não basta ter um sistema que automatize 

todos os processos de gestão escolar — é 

preciso também adotar um posicionamento 

que ajude a tornar o gerenciamento mais 

�����������á em bons resultados dentro 

da sala de aula e também fora dela, fazendo 

com que a escola tenha uma boa imagem no 

mercado. Para isso, siga os seguintes passos.

AFINAL, COMO 
TER UMA GESTÃO 
ESCOLAR EFICIENTE?

MANTENHA UM QUADRO 
DE HORÁRIOS

O quadro de horários é uma maneira simples de 

manter a organização dos horários dos colaboradores, 

sendo a tecnologia uma grande aliada dessa tarefa. 

Existem soluções no mercado que são capazes de 

processar quadros para instituição de ensino, mesmo 

se forem complexos.

Mas qual é exatamente a ligação com a gestão escolar? 

Simples, ele ajuda a organizar as janelas, reduz esperas, 

facilita a gestão pedagógica, controla o número de horas 

trabalhadas e faz a sobreposição de diversos quadros. 

Assim, o gestor tem mais facilidade, por exemplo, para 

otimizar o trabalho dos professores e ainda manter a 

organização da escola.

https://gerencianet.com.br/
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AFINAL, COMO TER UMA GESTÃO ESCOLAR EFICIENTE?

FAÇA UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é um conjunto de 

mecanismos sistêmicos utilizados para definir objetivos, 

futuros investimentos, facilitar o processo de tomada 

de decisão e outras tarefas. Assim como em uma 

empresa, o documento na escola é de suma importância, 

pois ajudará a definir o futuro dela.

Por meio dele, é possível identificar problemas, mas 

também oportunidades e ameaças, para garantir a 

continuidade dos processos da instituição e diminuir as 

dificuldades encontradas.

A gestão escolar se torna mais eficaz com o documento, 

pois ele prevê ações de curto, médio e longo prazos, 

envolvendo todos os colaboradores, corpo docente, 

supervisores, auxiliares e outros.

https://gerencianet.com.br/
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AFINAL, COMO TER UMA GESTÃO ESCOLAR EFICIENTE?

INTEGRE OS PROCESSOS

Os processos relativos a uma instituição de ensino 

são variados, mas o fato é que eles precisam ser todos 

integrados para garantir uma gestão eficaz. Imagine 

que a escola precise melhorar os seus processos 

pedagógicos para o próximo ano letivo.

O gestor terá a necessidade de obter dados sobre o 

desenvolvimento pedagógico no ano, mas também 

informações financeiras. Afinal, ele precisará ter ideia 

do quanto terá disponível para os investimentos em 

inovação. Se esses dados estão em locais diferentes, 

a tarefa se torna mais complexa, exigindo mais tempo, 

enquanto ele poderia focar as questões estratégicas.

Portanto, a integração de processos se faz fundamental 

na gestão. É a partir dela que será possível tomar 

melhores decisões e direcionar a administração escolar 

para o sucesso.

https://gerencianet.com.br/


CONCLUSÃO



Mudanças acontecem a todo o momento. Sejam 

elas tecnológicas, sociais ou administrativas, o 

gestor precisa estar atualizado para poder 

implementá-las na escola, melhorando

os processos e otimizando o tempo.

CONCLUSÃO

Vale destacar que o uso de bons sistemas trará mais 

facilidade para o cotidiano administrativo e 

pedagógico, como mostrado no guia.

Pagamentos, dados de alunos, metodologias 

pedagógicas, enfim, tudo deve estar integrado para 

prover a maior eficácia da gestão escolar.

Ao fazer isso, a articulação entre todos os membros 

da comunidade escolar, como pais, alunos, 

professores e outros se torna muito mais fluida! 

Esperamos que este guia tenha sido útil para você, e 

continue lendo os nossos artigos.

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/epoca-negocios-escolas-focam-na-alfabetizacao-para-vida-online.html
https://materiais.gerencianet.com.br/assinatura-newsletter


A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 

Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de 

boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O 

sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como 

transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade. 

O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas 

eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são 

flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de 

distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina 

os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o 

serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais 

baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já 

que auxilia na automatização dos procedimentos do financeiro, 

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

https://www.facebook.com/Gerencianet/
https://twitter.com/Gerencianet/
https://gerencianet.com.br/blog/
https://plus.google.com/+GerencianetBr
https://br.linkedin.com/company/ger-ncianet-pagamentos-do-brasil
https://www.youtube.com/channel/UC4MAxjM78Yg3eK8v0V2yLHw
https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://twitter.com/gerencianet
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://www.youtube.com/gerencianetbr
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