Entenda como a gestão de dados auxilia professores
Sabemos que, para manter um ritmo de desenvolvimento dos alunos da sua escola, é preciso ter
atenção a diversos fatores, tanto gerenciais quanto da parte da equipe colaborativa. Na organização da
instituição, a gestão de dados é um desses elementos cruciais para que o progresso dos
estudantes se torne constante.
Agregar um sistema modernizado à sua instituição corresponde à integração de dados e permite
diversas facilidades e agilidades em processos importantes, como controle e arquivamento de contatos,
registros de matrícula e relatórios de aula.
Lendo a introdução, você já deve ter notado o quanto a gestão de dados pode melhorar a rotina escolar
e todos os resultados, não é?
Que tal descobrir mais sobre o assunto? Continue a leitura e veja o que preparamos para você!

A gestão de dados e o desenvolvimento dos alunos
Engana-se quem pensa que, quando falamos em um sistema modernizado, trata-se de apenas dados da
escola e matrículas de alunos agrupados em um programa. É possível ir além adotando um software
de gestão nos ambientes educacionais.
Conhecer o ritmo de compreensão de cada aluno é também uma das possibilidades dos programas
informatizados e, neste post, é a qualidade e estrela da vez. Considere que, em uma sala de aula com
diversos alunos, nem sempre podemos perceber como auxiliar cada estudante da melhor maneira.
Geralmente, há detalhes no comportamento do aluno que podem passar despercebidos na rotina, mas
que são importantíssimos para entender o caso, às vezes até justificar alguma dificuldade de
aprendizado. A pergunta que propomos é: como você, gestor da escola, pode ajudar em pontos como
esse?
A resposta pode ser diversa, mas existe algo certeiro: disponibilizando uma plataforma para que o
mestre consiga propor atividades “isoladas” aos estudantes. Dessa maneira, se tornam possíveis
os diagnósticos dos casos e, como consequência, a resolução das dificuldades.

Análises, feedbacks e evolução por meio da gestão de dados
Um sistema on-line, além das possibilidades descritas, pode também incluir alguns espaços para
sugestões e feedbacks dos alunos, afinal, são eles que recebem as aulas e estão em contato direto com
a equipe educacional, certo?
É importante, para os professores e gestores da escola, saber dos estudantes o que poderia ser
melhorado para que, na medida do possível, a equipe coloque as sugestões em prática. Outra
possibilidade é disponibilizar aos educadores locais de anotações e possíveis medidas para adotar
e, assim, amparar o crescimento dos estudantes.
A proposta aqui é que os pais dos alunos também estejam presentes de certa forma nesse processo de
“anotações”. Ao trabalhar com os seus filhos os tópicos citados pelos educadores, o processo de
desenvolvimento constante dos educandos se intensifica ainda mais.
A gente sabe que apenas o trabalho conjunto dos pais, mestres, alunos e gestores da escola é que
garante uma educação e progressos de qualidade superior.
Incluir na sua instituição de ensino um software de gestão de dados faz com que todas as partes, que
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são tão importantes, se relacionem da melhor forma possível: fácil, rápida e, é claro, tecnológica. A
Software Geo já está no mercado há 12 anos e sabe exatamente como ajudar a sua escola.
Entre em contato com a nossa equipe e descubra mais sobre como podemos auxiliar a sua gestão!

