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Evolução - Plataformas de Ensino na Instituição SATC



Apresentação Breve dos Recursos AVA

https://youtu.be/0Qs6AV39CSo


Novo cenário instituído a partir do COVID-19

17/02 – início do ano letivo;

16/03 - Decreto Estadual nº 509/2020;

18/03 – último dia de aula presencial;

19 e 20/03 – organização e capacitação docente;

23/03 – início das aulas remotas.



SATC aproxima alunos e professores com Ensino Online



SATC aproxima alunos e professores com Ensino Online



Apoio à comunidade escolar e acadêmica

- Apoio de TI;

- Apoio Pedagógico;

- Apoio Psicológico.



Suporte aos professores



Produção de conteúdos



Uso de ferramentas para comunicação remota



Número de acessos



Contribuindo com a educação pública de municípios vizinhos



Depoimentos dos Professores, Mãe de Aluno e Aluno

https://youtu.be/Q4Co2P_cgL0


www.satc.edu.br
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https://youtu.be/da5NBrX6A-w


Acesse o artigo

http://sys.hoper.com.br/WEBINAR%202020/Artigo%20%20SATC%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Digital%20maio%202020.pdf
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Cofundador e Diretor de Operações

28 de maio de 2020



Colégio Planck
• Colégio de Alto Desempenho;

• Proposta Humanizada e Personalizada;

• Excelente Time Gestor e de Professores;

• Job Description alinhadas entre todos do time;

• Frame de Gestão, OKR e KPI bem desenhados;

• Foco no Desenvolvimento Socioemocional dos estudantes;

• Curriculum Inovador;

• 38 Atividades Extracurriculares no contraturno, dezenas de projetos e eventos ao longo do ano;

• Excelentes resultados acadêmicos com média histórica de 74% de aprovações em Universidades Públicas;

• Boa Visibilidade Internacional - PGG;

• NPS sempre acima de 60%; e

• Excelente Curva de Crescimento.
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Quais foram os Resultados Gerados?

O grande cuidado do Colégio com os estudantes e famílias nesse período gerou:

• Alto engajamento dos Estudantes;

• Ampliação da Parceria com os Pais;

• Desenvolvimento e Superação de Desafios por parte dos Professores; e

• União ainda maior das lideranças.

Temos a oportunidade de reforçar as habilidades socioemocionais dos 
estudantes, acionando, especialmente, o protagonismo de cada um. 

Junto com essa competência vieram outras como responsabilidade, autogestão, 
resiliência, criatividade etc



• 96% de presença on-line nas aulas síncronas;

• 94% de entrega de redações;

• 93% de resoluções de listas de aprendizagem dentro do prazo;

• 99% de presença nas Avaliações online;

• 85% de presença nas Atividades Extracurriculares;

• 48 atendimentos por dia realizados pela Orientação Educacional (92% ativo); e

• 187 depoimentos espontâneos, por escrito, até o momento, de feedbacks positivos.

Quais foram Alguns dos Resultados Gerados?



O que vai ficar na volta às Aulas?
• Ensino híbrido vai ganhar mais força e terá um papel realmente central no processo;

• Desenvolvimento do e-Planck, ainda mais, as fronteiros de nossos estudantes, professores e colaboradores;

• Tecnologia pode e deve ter um olhar humanizado;

• Devemos errar rápido para acertar mais cedo; 

• Professores que são a grande alma do Planck foram realmente empoderados e perceberam que podem ir além, mantendo suas personalidades, e 
proporcionando conteúdo e relevância por meio das ferramentas digitais;

• Estamos consolidando uma verdadeira cultura digital de criatividade e de inovação; e

• Muito trabalho, gente excelente, muita dedicação e um completo alinhamento e forte execução do Propósito, dos Valores e da Missão do Colégio Planck.



Baixe o Case completo do Planck Home School

https://materiais.colegioplanck.com.br/estudo-de-caso-case-colegio-planck



Vamos manter contato!

@AndreGuadalupe

@AndreOGuadalupe
@AndreGuadalupe

andre@colegioplanck.com.br
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https://youtu.be/aZNPWWPXkjY


https://www.campusmanagement.com/


https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Do-Planejamento-%C3%A0-Pr%C3%A1tica%3A-Como-Definir-a-Quantidade-Ideal-de-Conte%C3%BAdos-e-Atividades
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