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Implementação da LGPD - Lei Geral de
Proteção de Dados;
Práticas em Safeguarding;
Marketing Educacional;
Gestão de Pessoas e Performance;
Soluções em Tecnologia - TI&TE;
Gestão Financeira e de Resultados.

A equipe da School360º possui uma larga
experiência no setor de educação, realizando
projetos para diferentes departamentos de
escolas e colégios, principalmente no
desenvolvimento de ações estratégicas com
foco na melhoria contínua.      

Oferecemos soluções inovadoras e integradas,
utilizando metodologias e melhores práticas
sempre com uma visão de futuro para o
segmento de educação em constante
transformação. Entendemos que a melhoria
contínua na educação depende de uma boa
gestão em todos os aspectos da instituição de
ensino.

O que fazemos:
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"O homem não é nada
além daquilo que a
educação faz dele."
IMMANUEL KANT

TRABALHAMOS PARA
ENTENDER EM DETALHES
AS DEMANDAS DE CADA
ESCOLA.

https://www.school360.com.br/
https://www.school360.com.br/


A School360º está preparada para adequar a
sua escola às novas regras da LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados, Nº 13.709/2018.

Essa nova lei diz respeito a manipulação de
dados de pais e alunos, onde deverão ser
estabelecidos diversos critérios de coleta,
armazenamento, manipulação, regras de
segurança para  acesso, processos e
procedimentos, entre outros. 

A LGPD  foi criada com base na lei Europeia
GDPR e adaptada para a legislação brasileira
onde, desde o Marco Civil da Internet em
2014, conhecida como a Lei n° 12.965/2014,
a preocupação com os dados individuais de
cada cidadão aumentou consideravelmente.

Essa nova lei exige que, até agosto de 2020,
todas as empresas estabelecidas no Brasil,
deverão estar adequadas às novas regras,
podendo sofrer fiscalizações e aplicações de
multas extremamente altas, caso a instituição
de ensino não esteja adequada.
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"A educação é a arma
mais poderosa que você
pode usar para mudar o
mundo."
NELSON MANDELA

ESTAMOS PREPARADOS
PARA ADEQUAR A  SUA
ESCOLA ÀS  NOVAS REGRAS
DA LGPD.

https://www.school360.com.br/lgpd.html
https://www.school360.com.br/
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São AÇÕES necessárias para a PREVENÇÃO,
o GERENCIAMENTO e a RESOLUÇÃO de
eventos relacionados ao BEM-ESTAR, à
SAÚDE e à SEGURANÇA no ambiente
escolar, garantindo que a instituição seja um
local acolhedor e seguro para todos da
comunidade escolar.

Esta solução visa a PREVENÇÃO e
RESOLUÇÃO de eventos relacionados a:
1 - Bullying                                
2 - Assédio
3 - Abuso
4 - Discriminação
5 - Negligência
6 - Integridade física/mental

O QUE SÃO PRÁTICAS E
TREINAMENTOS EM
SAFEGUARDING?

Identificar riscos.
Prevenir possíveis eventos. 
Identificar eventos em andamento.
Comunicar corretamente a ocorrência de
eventos.
Resolver eventos

A implantação dessas ações visa o
desenvolvimento das melhores práticas, em
conjunto com a comunidade escolar, garantindo
sempre em primeiro lugar o bem-estar, a saúde
física e mental e a segurança para todos os
envolvidos:  alunos, professores,
colaboradores, pais e fornecedores.

Essas ações servirão para garantir que todos os
envolvidos em uma comunidade escolar sejam
treinados e capacitados para:

A School360º está capacitada para ajudar no
desenvolvimento, treinamento e implementação
da melhor Política de SAFEGUARDING para a
sua instituição

"Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar
as possibilidades para a
sua própria produção ou
a sua construção."
PAULO FREIRE

https://www.school360.com.br/saudebemestar.html
https://www.school360.com.br/


Implantação de processo de funil;
Soluções para CRM;
Revisão do processo de visitação;
Treinamentos de vendas;
Ações estratégicas para:

Captação de alunos
Retenção de alunos

Ações de pesquisas;
Análise de Mercado;
Posicionamento da Marca.

A School360º entende a importância da
captação e  da retenção de alunos para
qualquer instituição de ensino, bem como o
trabalho da marca em relação ao mercado e
seu público alvo.

Sendo assim, essas frentes de trabalho
exigem um planejamento estratégico e o
desenvolvimento de uma boa comunicação
da escola perante a sua comunidade, na qual
oferecemos diversas soluções como:
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"A educação exige os
maiores cuidados,
porque influi sobre toda
a vida."
SÊNECA

ENTENDEMOS A
IMPORTÂNCIA  DO
MARKETING EDUCACIONAL.

https://www.school360.com.br/captacaoretencao.html
https://www.school360.com.br/
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Our Fin

A School360º desenvolveu um módulo de
soluções, na qual trabalhamos com 03
pilares (Recursos Humanos, Endomarketing
e Comunicação) que dão sustentabilidade a
qualquer instituição de ensino.  

Sabemos que o setor de educação, se
diferencia de qualquer outro setor da
economia por isso, toda instituição de
ensino deve se preocupar com seus
professores e colaboradores.

ATRAVÉS DOS PROFESSORES
E DOS COLABORADORES
PODEMOS FORMAR O
CIDADÃO DO FUTURO.

Análise e reestruturação organizacional;
Descrição de funções, cargos e salários;
Recrutamento e seleção;
Atração, retenção e desenvolvimento de
talentos;
Mapeamentos comportamentais;
Desenvolvimento de planos de carreira;
Avaliação de desempenho e resultados;
Pesquisa de clima organizacional.

Pensando nisso, a School360º acredita que
as instituições de ensino podem desenvolver
um Departamento de Recursos Humanos
sólido, oferecendo soluções como:

"Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção."
PAULO FREIRE

https://www.school360.com.br/pessoasperformance.html
https://www.school360.com.br/


Avaliação, suporte e gerenciamento de:
Infraestrutura física e lógica;
Telecomunicações;
Equipe de tecnologia;
Segurança da informação;
Sistemas & aplicações;
Integrações de sistemas.

Administração e suporte a servidores.
Gestão de projetos em Tecnologia.
Gestão de contratos e fornecedores.
Terceirização.

A School360º entende a importância do uso
adequado da Tecnologia da Informação, para
ajudar na melhor gestão da Escola, assim
oferecemos as seguintes soluções: 
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"A educação tem raízes
amargas, mas os seus
frutos são doces."
ARISTÓTELES

SOLUÇÕES QUE A JUDAM A
SUA ESCOLA A  MELHORAR O
NÍVEL  DE APL ICAÇÃO
TECNOLÓGICA.

https://www.school360.com.br/ti.html
https://www.school360.com.br/
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A School360º oferece soluções completas
que ajudam a sua escola a melhorar o nível
de aplicação tecnológica, garantindo
investimentos adequados à sua real
necessidade e principalmente à sua
aplicabilidade.

Trabalhamos com soluções para Tecnologia
Educacional em projetos pedagógicos,
desde o entendimento da necessidade até a
total implantação, como:

A TECNOLOGIA  DEVE SER
UMA FERRAMENTA DE
APOIO AO PROCESSO
PEDAGÓGICO.

Avaliação do uso da tecnologia
educacional;
Avaliação de aprendizagem e projetos
pedagógicos;
Capacitação e treinamento de tecnologias
em sala de aula;
Projetos Minecraft;
Projetos MakerLab ou Steam;
Google for Education;
Implantação de sistemas de gestão
pedagógica;
Implantação de soluções de integração
entre sistemas;
Implantação de plataformas digitais de
ensino;
Suporte tecnológico em sala de aula.

"O principal objetivo da
educação é criar pessoas
capazes de fazer coisas novas
e não simplesmente repetir o
que outras gerações fizeram.
JEAN PIAGET

https://www.school360.com.br/ti.html
https://www.school360.com.br/


Avaliação, revisão e gerenciamento dos
processos financeiros;
Contas a pagar;
Contas a receber;
Orçamento e investimentos;
Compras e contratos;
Reestruturação de alocação de despesas;
Composição de custos e precificação de
mensalidades;
Gestão de Orçamentos para investimentos;
Implantação de sistemas financeiros;
Integração de sistemas.

A missão de uma escola é proporcionar a
melhor educação para seus alunos e, para que
esta missão seja alcançada, uma boa gestão
financeira é vital.  

Baseando-se nessa premissa, a School360º
oferece uma série de soluções para a melhoria
da gestão financeira, realizando análises
detalhadas do cenário e propondo planos de
ação de curto, médio e longo prazo, com o
objetivo de alcançar melhores resultados.

Sendo assim, a School360º oferece as
seguintes soluções: 
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"A boa educação é
moeda de ouro. Em toda
a parte tem valor."
PADRE ANTÔNIO VIEIRA

MELHORIA  NA GESTÃO DOS
RECURSOS F INANCEIROS
APLICADOS EM TODA A
ESCOLA.

https://www.school360.com.br/financeiraresultados.html
https://www.school360.com.br/


A School360º tem como método de trabalho,
entender, num primeiro momento, quais são os
desafios, problemas e demandas da instituição
educacional, considerando sua cultura, seus
valores, seus professores e colaboradores, seu
projeto político pedagógico (PPP) e à partir de um
diagnóstico concluído, buscar as melhores e mais
modernas soluções para à instituição.

A nossa estratégia de abordagem é ter um olhar
sobre a instituição considerando todos os
aspectos, tanto na gestão pedagógica como na
gestão escolar, criando assim uma visão em 360º.

A School360º oferece seus serviços por módulos
da seguinte forma: Consultoria e Assessoria,
Projetos e Terceirização de Serviços.                      
                      

Utilizamos as melhores ferramentas de análise,
diagnósticos, documentação, planejamento e
gestão de projetos já conceituadas no mercado
como: ITIL, PDCA, Scrum, Design Thinking,
BPM, SWOT, ISO 21001 e ISO 27001.
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A educação não pode ser
delegada somente à
escola. Aluno é transitório.
Filho é para sempre."
IÇAMI TIBA

https://www.school360.com.br/comotrabalhamos.html
https://www.school360.com.br/


"É no problema da educação
que assenta o grande segredo
do aperfeiçoamento da
humanidade."
IMMANUEL KANT
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CONHEÇA ALGUNS DOS
NOSSOS CL IENTES

Saiba mais:  www.school360.com.br

https://www.school360.com.br/
https://www.school360.com.br/ti.html
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