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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. 142
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• Currículo pautado no desenvolvimento da Aprendizagem Socioemocional.
• Aprendizagem Colaborativa.
• Aprendizagem baseada em Projetos.
• Respeito à Equidade.

Colégio Planck – Proposta Pedagógica

Atividades Extracurriculares no Contraturno Alguns dos Projetos Pedagógicos do Colégio Planck



Situação em 18 de março de 2020

• Início do ano letivo: 8ª semana de aula;

• Prédio recém inaugurado;

• Com 70% dos estudantes novos no Colégio e em fase de 
adaptação à:
• Nova Rotina; e
• Cultura Planck.



Com o Isolamento Social, quais foram os desafios iniciais? 

Tínhamos 4 dias para implementar uma solução online para as 
atividades, no “Padrão Planck”, mantendo os estudantes e professores 
academicamente motivados e engajados, emocionalmente estáveis
e fisicamente saudáveis.

Suspensão de Eventos Próximos:
• Sábado Cultural
• Feira Internacional de Universidades

CIS - Council Of International Schools
Organização não-governamental que avalia e credencia Colégios Internacionais ao redor do Mundo.🎓

Fomos o único Colégio que segue um Currículo Nacional (não IB/AP) a sediar uma feira promovida por eles na 
América Latina.



Quais foram as soluções encontradas? 
Como aconteceu o processo de implementação?

• Nasceu o Planck Home School;

• As atividades deveriam ser sempre focadas na Missão e 
Valores do Colégio Planck;

• Possibilitar uma educação de alto desempenho, com 
metodologia inovadora e foco total no desenvolvimento
do estudante apesar do isolamento social.



• Duração de 2 Semanas;

• Roteiros de revisão das 8 semanas presenciais do ano no Google Drive e 
Google Forms;

• Orientação Educacional com contato diários com as famílias (pais e 
estudantes);

• Projeto Redação Semanal migra para digital;

• Realização de Simulados online SAS;

• Suporte aos Professores => Preparação para a Fase II; e

• Desenvolvimento de Atividades Complementares – Dicas de Final de 
Semana, Culturais e Físicas.

Planck Home School - Fase I



• Duração de 4 Semanas;

• Melhoria Contínua;

• Aulas gravadas de todas as disciplinas + Google Forms + Atividades
Extras publicadas para cada turma no Google ClassRoom;

• Roteiros de Orientação de Estudos detalhados enviados pelo App Planck 
ao inicio de cada semana para cada estudante/pai/responsável;

• Plantões de Dúvidas ao vivo com os professores;

• Comunicação constante com Pais e Alunos; 

• Preparação para a Fase III.

Planck Home School - Fase II



• Duração de 4 semanas (até agora);

• Melhoria Contínua;

• Aulas online pelo Google Meeting com os professores de cada ano letivo;

• Questionários com 10 questões pelo Google Forms para cada aula online do dia;

• Avaliações periódicas online para todas as turmas;

• Plantões de Dúvidas online com os professores plantonistas;

• Produção de Redação Semanal pelo Google ClassRoom;

• Aulas online das disciplinas extracurriculares: Internacional + P3O + PGG + 
NPT no período da tarde;

Planck Home School - Fase III



• Aulas complementares, multidisciplinares, palestras e lives para estudantes e pais;

• Simulados online SAS conforme Calendário Letivo regular (Enem, Fuvest, Unicamp);

• Time de Orientadoras Educacionais ligando e conversando com 48 famílias
(estudantes e pais) por dia;

• Envio de Atividades Culturais, Recreativas e Físicas a cada semana;

• Envio dos Roteiros Semanais com orientações para os estudantes enviado pela sua 
coordenação;

• Envio de Status Semanal com os acontecimentos e atualizações para uma efetiva
comunicação;

• Ampliação do escopo dos Projetos PPAD (para 1ª e 2ª séries do EM); e

• Trabalhos extracurriculares para o Ensino Fundamental Anos Finais em continuidade.

Planck Home School - Fase III



Planck Home School - Fase III – Análises e feedbacks constantes



Continuidade de aproximadamente 70% das atividades extracurriculares, dos 5 Núcleos Planck no período da 
tarde, atendendo 60% do total de estudantes Planck.

Atividade Extracurriculares



Manutenção da rotina para os estudantes que querem realizar application, 
inclusive, mantendo encontros virtuais com universidades de várias regiões do 
Mundo semanalmente.

Além disso, os alunos inscritos do PGG, continuam seus estudos para o SAT.

Planck Global Guidance - PGG



Atividades Complementares

Análise Obras Literárias:
Fuvest e Unicamp

Aulas Interdisciplinares e Debates envolvendo os 
estudantes de todos os segmentos



Aulas regulares semanais, roteiros especiais de estudo, boletins informativos, realização de competições online, 
lives e quizzes, para: formar, informar e motivar os estudantes Planck.

Programa Planck de Preparação Olímpica

Resultados em competições online realizadas durante isolamentoXadrez

Astronomia

Bioquímica



Produção de e-books para apresentação apresentação de diferenciais Planck



Produção de lives para Pais e Estudantes sobre protagonismo, autonomia e 
autogestão



Desenvolvimento de Guias Semanais para as Famílias Planck

Guia de Esportes e Jogos Guia de Filmes Guia de Álbuns Guia de Belezas do Brasil Guia de Apresentações de Dança

Guia de Automobilismo Guia de Homenagem às Mães Guia de Museus Guia de Hamburguer



Desenvolvimento de Atividades Físicas, Recreativas e Culturais



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?



“Agradecemos a toda equipe do Colégio Planck pelo carinho e dedicação nesse 
momento que estamos enfrentando. Com material de alta qualidade, materiais de 
apoio, plataforma SAS e principalmente o calor humano, que nunca faltou e com 
certeza nunca faltará. A dedicação da equipe pedagógica, as ligações carinhosas para 
saber como o aluno está, isso faz do Colégio Planck não apenas um Colégio de Alto 
Desempenho, mas principalmente um Colégio Humano, onde o aluno é visto como um 
ser individual, despertando a vontade de adquirir conhecimentos e manter uma rotina 
de estudos mesmo estando em ´home school´. Juntos somos mais fortes, acreditamos 
na parceria Planck.”
Valdir Cordeiro e Fabiana Cordeiro, 
pais do aluno Rafael Cordeiro, 
estudante do 8º Ano do Ensino Fundamental

Exemplos de Depoimentos de Pais e Estudantes Planck

Olá! Venho parabenizar os professores, diretores, coordenadores e 
outros envolvidos nessa fase de ensino a distância. Muito obrigada 
por todo o apoio que estamos recebendo, sei que não está fácil para 
ninguém! Mas o capricho de vocês está grande e isso é incrível. Vejo 
o carinho com a preparação das aulas e conteúdos disponibilizados 
online. Então, recebam meus parabéns que envio com tanto amor! 
Saudades das aulas presenciais… Logo mais nos vemos. Beijos!”
Laís Bonafé, 
estudante da 3ª Série do Ensino Médio



“Gostaria de parabenizar toda a equipe do Colégio Planck, pela postura, organização, 
compromisso e principalmente pelo carinho, que todos têm dedicado não somente aos 
alunos, mas também as famílias! Juntos, em parceria, colégio e família, vamos passar por 
esta fase e com certeza, sairemos mais fortes! As crianças estão aprendendo uma nova 
forma de estudar online, que exige muita organização e disciplina, habilidades preciosas que 
vão utilizar a vida inteira. Parabéns ao Colégio Planck pelo Programa Planck Home School!”
Simone Cabral, 
mãe do Rafael Cabral, 
estudante do 6º Ano do Ensino Fundamental

“Gostaria de agradecer e parabenizar o Colégio Planck pelo gerenciamento das atividades 
diárias encaminhadas aos alunos. O Planck Home School tem facilitado muito a rotina dos 
estudos das meninas. Obrigada pelo apoio e parceria!”
Rita Abrahão, 
mãe da Beatriz Abrahão e da Juliana Abrahão, 
estudantes da 2ª Série do Ensino Médio

“Tenho orgulho de me pronunciar em estar estudando no Colégio Planck de 
São José dos Campos, porque desde o início desta trágica situação que 
todos nós estamos vivendo o Planck sempre esteve atuando em contramão 
desse empecilho, com vídeo aulas online presente no nosso material 
escolar(SAS) e vídeo aulas dos nossos próprios professores. Além disso, 
temos roteiros especiais toda semana das aulas, nas quais estão presentes 
em nossa grade e entregamos toda terça-feira uma redação que está sendo 
enviada pelo aplicativo do Google: o Classroom, sendo corrigidas por nossos 
corretores semanalmente. Portanto, tenho plena consciência de que iremos 
alcançar nos objetivos profissionais por essa ajuda essencial de nossa 
escola.”
Beatriz Valentim Costa, 
estudante da 3ª Série do Ensino Médio

Exemplos de Depoimentos de Pais e Estudantes Planck



Colégio Planck – Referência Nacional e Regional de Qualidade



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.



Obrigado!
Vamos manter contato!

@AndreGuadalupe

@AndreOGuadalupe
@AndreGuadalupe

andre@colegioplanck.com.br



https://grupos2mkt.com/?utm_source=case+planck+home+school

