


PARA AS REAIS 
NECESSIDADES  
DA SUA ESCOLA

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS

ACESSE E CADASTRE 
SUA ESCOLA

A sua escola pode contar 

com soluções educacionais 

customizadas, preparadas 

e estruturadas por uma equipe 

especialista, que garante 

acompanhar, com agilidade 

e eficiência, as transformações 

educacionais.

FALE AGORA COM UMA
DE NOSSAS CONSULTORAS 

    81 99386.8445
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Prezado Gestor,

Poderia começar esta carta relembrando as dificuldades enfrentadas pelas escolas no 

ano anterior ou falando sobre o assunto que mais repercutiu no auge da disseminação do 

coronavírus: educação pós-pandemia. A questão é que a crise sanitária mundial ainda não 

acabou, e continuamos sem previsão para isso. Portanto, a mensagem que deixo para você 

agora é a de que, independentemente do momento ou das dificuldades pelos quais sua 

escola esteja passando, há sempre uma escolha capaz de mudar tudo.

É lamentável o número de escolas fechadas devido às limitações trazidas pela pandemia. 

Enquanto Sistema de Ensino, sentimos as notícias com profunda tristeza. Porém, não 

podemos deixar de olhar para trás e vislumbrar os aprendizados e o bom êxito das nossas 

escolas parceiras, que acreditaram no potencial do Sistema GGE de Ensino e cresceram 

com a gente. 

Gestão de conflitos e criação de soluções estão na raiz do Grupo GGE de Ensino, que 

tem mais de 25 anos de experiência em educação e inovação. Por esses e outros motivos 

passamos pela crise, mas não fomos desencorajados por ela. Pelo contrário. Em tempo 

recorde, implementamos ações de excelência e qualidade para apoiar quem esteve ao 

nosso lado. Um exemplo foi a criação do Edu 5.0 Live Meeting e do Programa de Assistência 

Pedagógica - PAP. 

Durante a pandemia, a parceria com escolas conveniadas fluiu como de costume: com 

SINERGIA. Através de colaboração e um conjunto de soluções educacionais, atendemos às 

reais necessidades de alunos, pais, professores e escolas como um todo. Chegamos perto 

e contemplamos todas as áreas: da gestão escolar à consultoria pedagógica, da formação 

continuada às ferramentas de ensino. E sabe por que conseguimos fazer tudo isso em 

tempos tão desafiadores? Porque pensamos no futuro, mas agimos no agora. 

Fico feliz em compartilhar com você, Gestor, os excelentes resultados do Sistema GGE de 

Ensino e firmar, mais uma vez, o nosso compromisso na busca constante por inovação na 

educação e no desenvolvimento humano. Conectar tecnologias, pessoas e as transformações 

do mundo é o que fazemos todos os dias.

Leonardo Neves
Gerente-executivo do Sistema GGE de Ensino
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Somos o Sistema GGE de Ensino, uma plataforma de educação com foco em tecnologia e 

inovação. Ampliamos horizontes, geramos tendências. Desenvolvemos soluções completas 

para escolas parceiras e impulsionamos seus negócios educacionais. 

Muito mais do que fórmulas prontas e informações sistematizadas, priorizamos novos 

desafios que nos levam a atualizações contínuas e avanços na educação. Trabalhamos com 

metas claras e busca constante por resultados. Afinal, somos um time e sabemos bem o que 

queremos: transformar o mundo e deixar a sua marca ainda mais forte! 

Assista ao vídeo 

institucional que

 dedicamos à comunidade 

da Educação

Serviços de 
apoio à gestão

Ferramentas 
inovadoras

Conteúdos 
atualizados
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CONHEÇA O SISTEMA GGE DE ENSINO



Através de soluções inovadoras 

de aprendizagem, materiais 

didáticos atualizados, formação 

continuada para professores, 

aperfeiçoamento das atividades 

pedagógicas, ferramentas 

tecnológicas, consultoria e serviços 

de apoio à gestão, oferecemos todos 

os recursos e suporte necessários 

para sua escola alavancar resultados.
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UM COMPLETO

APOIO ÀS 
ESCOLAS

MATERIAIS DIDÁTICOS

FORMAÇÃO CONTINUADA

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

E INOVADORAS

FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS

SUPORTE INDIVIDUALIZADO 

E APOIO AO MARKETING



PANDEMIA
E SOLUÇÕES

Durante a pandemia da Covid-19, 

implementamos soluções rápidas 

e eficazes para sanar possíveis 

problemas e potencializar 

resultados no processo de 

ensino-aprendizagem das nossas 

escolas parceiras. Confira algumas 

iniciativas que deram muito certo!

Lives com temáticas relevantes 

para o momento trouxeram 

conhecimento e proporcionaram 

debates entre gestores, 

professores, coordenadores 

e familiares de alunos. 

Aspectos socioemocionais e a 

ressignificação da escola, dentro 

do ambiente familiar, foram alguns 

dos pontos destacados no evento.

EDU 5.0 
LIVE MEETING

O PAP possibilitou a capacitação 

de professores e da equipe 

pedagógica e levou aulas online, 

ao vivo e gravadas para alunos de 

todos os segmentos de ensino. Foi 

um forte aliado na continuidade 

do cronograma escolar, que, 

ainda que de forma remota, não 

apresentou quebra pedagógica.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
PEDAGÓGICA - PAP
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“Os resultados 

apresentados são de 

comprometimento e 

excelência. Quando 

falamos no Sistema GGE, 

visualizamos um Sistema 

dinâmico, objetivo e 

encorpado, com um 

material físico invejável, 

atualizado em tempo 

real, adequado à BNCC e 

focado na humanização do 

processo educativo.”

Marcirajara de Freitas, 
Diretora Pedagógica do 
Colégio Santa Dorotéia 

(Unidade Pesqueira/PE)
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A Coleção Mundus 

cobre 100% do 

edital do Sistema 

Seriado da UPE, 

com exercícios e 

simulados para 

revisar o conteúdo.

PROGRAMA
SSA/UPE

A MELHOR EXPERIÊNCIA 

EDUCATIVA DE 

PERNAMBUCO

MATERIAIS 
DIDÁTICOS

As coleções Ludus, Basis e Mundus trazem conteúdos completos 

e convergentes, que conversam com todas as ferramentas 

tecnológicas disponíveis na nossa plataforma de ensino. 

Através de aulas atrativas e motivadoras, estudantes vivenciam um 

mundo de transformações rápidas e instigantes. Com conhecimento 

e as melhores experiências ao alcance, alunos são protagonistas no 

processo de ensino-aprendizagem.
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TECNOLOGIA E INTERAÇÃO

Adaptados ao novo perfil do 
aluno, os livros das coleções do 

Sistema GGE de Ensino 
trazem recursos multimídia e 

estímulos multissensoriais para 
promover interação e impulsionar 

o aprendizado.

ATUALIZAÇÕES ANUAIS
O conteúdo das coleções passa por 

atualizações anuais, com o objetivo de 
manter-se sempre relevante e conectado 
com o que está acontecendo no mundo. 

Em 2020, já foram inclusos assuntos 
relacionados ao tema da pandemia, 

promovendo a associação entre a grade 
curricular e as temáticas contemporâneas.

Coleção Ludus | Ensino Fundamental 1    Novidade

Coleção Basis | Ensino Fundamental 2

Coleção Mundus | Ensino Médio

Contemplam o Novo Ensino Médio, de 
acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, e a oferta de diferentes 
possibilidades de escolhas aos estudantes, 
com foco nas áreas de conhecimento e na 

formação técnica e profissional.

NOSSOS MATERIAIS DIDÁTICOS:

Vestibulares

São elaborados de forma 
estratégica para proporcionar 

melhor desempenho 
em vestibulares e provas 

do Enem.

QUALIDADE GRÁFICA E 
EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

São produzidos com 
excelente design gráfico e 

alta qualidade de impressão. 
Entregues com segurança, 

no prazo determinado.

Têm atualização 
contínua, de acordo com 

as exigências da Base 
Nacional Comum 

Curricular – BNCC.



10

FORMAÇÃO 
CONTINUADA
Além de preparar professores para novos e crescentes 

desafios, assegura ensino de qualidade. Motivar e engajar 

o corpo docente e a equipe pedagógica no processo de 

alinhamento aos objetivos e às ferramentas da escola 

também são ganhos importantes e fazem parte do nosso 

conjunto de aperfeiçoamento constante. Formação 

continuada é prioridade.

Veja como foi a nossa Formação 

Pedagógica 2021.1, um evento de 

apoio pedagógico às escolas parceiras, 

composto por webinários e oficinas.



11

“A consultoria é 

excelente, sempre 

pronta para nos atender, 

agindo com muito 

carinho e dedicação. O 

material é bem montado, 

e os conteúdos 

possuem excelente 

nível. A tecnologia e a 

contextualização deles 

nos aproximam do 

mundo dos alunos.”

Eduardo Bruno dos Santos, 
Sócio-administrador da
Escola Literato 
(Serra Talhada/PE)
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Em todas as disciplinas, 
autores comentam sobre os 
assuntos mais relevantes no 
Enem e explicam como o 
material deve ser trabalhado 
em sala de aula. Para acessar 
os vídeos, basta escanear o 
QR Code na capa do livro. 

Palavra do Autor

O modelo de sala de aula 
invertida garante maior 
rendimento e desempenho do 
aluno. No início dos capítulos, 
a introdução ao conteúdo 
acontece por meio do 
QR Code.

Flipped Classroom

Vídeos, áudios, animações, 
mapas mentais, galerias 
de fotos, imagens em 3D 
e 360 graus. Estímulos 
multissensoriais para 
impulsionar o aprendizado. 
Superfáceis de acessar!

Recursos Multimídia

Vivências práticas das 
habilidades da BNCC para 
tornar a experiência de 
aprendizagem ainda mais 
eficiente.

Mão na Massa

Resolução detalhada de 
exercícios, em vídeos 
gravados por professores 
das disciplinas, a cada 
capítulo estudado.

Questões Comentadas

N O V I D A D E

N O V I D A D E

Estudo em qualquer 
hora e lugar. Áudios com 
dicas, resumos e revisões 
contextualizadas gravadas 
por professores.

Podcasts

FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS 
E INOVADORAS
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De forma simplificada, 
organiza as informações 
do conteúdo estudado e 
otimiza a compreensão e a 
memorização do assunto. 
Além da explicação sobre 
como realizar a construção 
do mapa mental, o recurso 
oferece espaço para o aluno 
construir seu próprio mapa 
e o seu plano de ação.

Mapa Mental

Organiza tarefas e 
classifica prioridades 
para potencializar o 
melhor aproveitamento 
do estudo.

Checklist

Debates, trabalhos em 
grupo, sugestões de 
leituras, vídeos e outras 
ideias relacionam o 
conteúdo didático com 
fatos do cotidiano, 
trabalhando competências 
socioemocionais. 

FORA DA CAIXA

N O V I D A D E

A escuta atenta do 
idioma inglês ajuda 
no aprimoramento da 
pronúncia (speak) e 
aguça a audição para o 
fácil reconhecimento das 
palavras e expressões.

Let’s Listen!

english

N O V I D A D E

Em vídeos, professores 
especialistas dão 
dicas técnicas para a 
construção de uma 
redação perfeita. A 
novidade conta com 
folha de competências 
para avaliação e nota.

Projeto de Redação

Saiba mais
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FERRAMENTAS 
PEDAGÓGICAS
OS MAIS EFICIENTES PROCESSOS
DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
 E GESTÃO ESCOLAR

Gestão educacional ampliada (370°), com ferramentas que envolvem 

gestores, coordenadores, professores, alunos e familiares. Um ecossistema 

favorável ao processo educacional completo e eficiente.

SISTEMA DE GESTÃO 

PEDAGÓGICA V4

Integração, Acompanhamento 
e Comunicação são os três 
vetores que abrangem rotinas, 
conteúdos programáticos 
e projetos pedagógicos 
da escola. São eles que 
proporcionam informações 
relevantes para docentes, 
alunos, pais e equipe 
pedagógica dentro da 
plataforma online.

O V4 tem SINERGIA

A partir do fluxo de dados 
computados todos os 
dias, o Sistema auxilia na 
identificação de pontos de 
melhoria na rotina escolar, 
com base em processos de 
avaliação, interpretação de 
indicadores e entrega de 
feedbacks. A sua escola na 
palma da sua mão.

O V4 faz ACONTECER
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EXAME DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – EVA

AGENDA DIGITAL

ACOMPANHAMENTO PROGRAMÁTICO

Avaliação desenvolvida por uma banca de professores 

especialistas, de acordo com exercícios do material 

didático, e aplicada a todos os alunos. Os resultados são 

enviados para pais e alunos junto com um plano de estudo 

individual, contendo a indicação dos pontos que devem ser 

melhorados em cada disciplina e o foco para impulsionar o 

aprendizado. Além disso, o aluno tem acesso a vídeos com 

resoluções das questões em que apresentou dificuldade.

Para as escolas, são muitos os benefícios, principalmente 

em um momento atípico como este que estamos vivendo. 

Com a análise dos resultados do EVA, as escolas podem 

enxergar cada professor, cada aluno e cada disciplina 

de forma mais detalhada, proporcionando um melhor 

planejamento das ações para impulsionar o aprendizado.

Canal de relacionamento para o 

completo acompanhamento da rotina 

escolar do aluno, com comunicados 

criados e personalizados pela escola, 

assim como canal de contato da família 

com a equipe pedagógica.

Acompanhamento de todas as disciplinas e 

conteúdos ministrados em cada turma, possibilitando 

a rápida identificação visual do cumprimento de 

planejamento bimestral dos professores.

Mais planejamento com os professores

Alinhamento com o material didático

Dinâmica diária de inserção no Sistema

Análise dos resultados e informações

Trabalho preventivo

Garantia do cumprimento do programa

Garantia de qualidade dos conteúdos ministrados

Gestão de conteúdo
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“A assessoria pedagógica do Sistema 

GGE de Ensino procura estar plenamente 

presente no âmbito escolar do Colégio 

Diocesano, oferecendo um atendimento 

de excelência para toda e qualquer 

demanda da instituição.”

Erlan Max Lins Aciole, 

Coordenador Pedagógico 

do Colégio Diocesano

(Belo Jardim/PE)
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SUPORTE 
INDIVIDUALIZADO 
E APOIO AO 
MARKETING
Consultores educacionais especializados auxiliam na 

implementação e otimização do uso do material e acompanham 

a utilização de todas as ferramentas disponibilizadas.

*Material entregue às escolas parceiras com finalidade de prospecção de novas matrículas, 
além de retenção de alunos e famílias.

Visitas permanentes

Análise e interpretação de resultados para formatação  
do plano de ação

Equipe pedagógica dedicada

Apoio à área promocional das escolas, com peças 
de atração, incluindo kit matrícula* e orientação 
sobre melhores práticas

A Consultoria pedagógica oferece:
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“O Colégio Santa Dorotéia, instituição secular, une tradição e 
inovação! Nossos passos são seguros porque firmamos um projeto 
de educação sólido e eficaz e que se adequa aos grandes desafios, 
com força e determinação em busca do sucesso acadêmico. Com 
perfis semelhantes na busca da excelência na educação, a aliança 
feita com o Sistema GGE de Ensino trouxe robustez ao processo 
de ensino-aprendizagem. Torna-se imperativo em nossos tempos 
o somativo de valores que esta parceria nos apresenta.”

“Quando, em 2017, iniciamos nosso contato para análise dos livros 
didáticos, encontramos uma identificação muito forte com a 

metodologia que já desenvolvíamos em nosso Curso Pré-vestibular. 
Iniciávamos naquele ano a implantação de nossa primeira unidade – ISO 

Colégio – com o Ensino Médio. Desde então, mantemos uma estreita 
parceria, que se ampliou nos anos seguintes com o Ensino Fundamental 
- anos finais. O material do Sistema GGE de Ensino atende plenamente à 

nossa Proposta Pedagógica, com uma teoria contextualizada e rica em 
exercícios, o que leva os nossos estudantes a fixarem bem os conteúdos, 

preparando-os para o ENEM e outros vestibulares do País. Destacamos, 
nessa parceria, os suportes técnico e pedagógico que nos é oferecido.”

“Inicialmente,  o Colégio Santa Emília Olinda fez a opção pelo Sistema GGE 
de Ensino por ser um material completo, com ênfase nos vestibulares de 
referência (UPE/SSA e ENEM) e que contempla um grande quantitativo de 
questões. Desde o momento da implantação, a parceria foi de excelência.  
O relacionamento entre a direção e a consultoria foi fundamental para o 
sucesso alcançado desde o primeiro ano da adoção do material. Mais do 
que livros, as ferramentas que compõem o Sistema são eficazes e servem 
de parâmetros para o acompanhamento pedagógico dos estudantes. O 
EVA nos oferece um relatório preciso do desempenho da turma, do 
estudante e do professor, o que torna possível trabalharmos com o grupo 
focal numa perspectiva de busca constante pela excelência educacional. O 
Colégio Santa Emília considera o Sistema GGE de Ensino um grande 
parceiro da sua proposta educacional e se sente parte integrante na 
construção da eficácia do material.”

COM A PALAVRA, 
NOSSAS PARCEIRAS

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA

ISO COLÉGIO E CURSOS

COLÉGIO SANTA EMÍLIA

ALAVANQUE SEUS RESULTADOS. 
SEJA UMA ESCOLA PARCEIRA.

Saiba mais

Marcirajara de Freitas 
Gestora Escolar

Maria Elizabeth
Supervisora Pedagógica

Cacilda Maranhão
Supervisora Pedagógica
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ALGUNS RESULTADOS
COLÉGIO SANTA DOROTÉIA
(Pesqueira/PE)

COLÉGIO SANTA EMÍLIA
(Olinda/PE)

COLÉGIO GGE 
(RECIFE/PE)

ISO COLÉGIO E CURSOs
(João Pessoa/PB)

ENEM 2019 

ENEM 

IME/RJITA/SP
USP 2020

FEDERAIS E UPE SERIADO UPEMEDICINA

192 ALUNOS 
APROVADOS

81 ALUNOS 
APROVADOS

5 ALUNOS 
APROVADOS,

803 APROVAÇÕES 179 APROVAÇÕES102 APROVAÇÕES

SSA/UPE

1º lugar
(Regional Sertão 
do Moxotó)

CRESCIMENTO 
RELEVANTE NA 
MÉDIA GERAL DAS 
NOTAS EM 3 ANOS

Instituto Militar de ENGENHARIAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
AERONÁUTICA

A MAIOR APROVAÇÃO 
DE PERNAMBUCO (últimos 24 anos)

A MAIOR APROVAÇÃO 
DE PERNAMBUCO (últimos 24 anos)

(2018/2019/2020)(2018/2019/2020) (2018/2019/2020)

INCLUINDO O 2º LUGAR
GERAL DE MEDICINA

> DE 580,32 (2016) para 620,98 (2019)

ÚNICA ESCOLA DA 
PARAÍBA COM ALUNOS 
APROVADOS POR 3 ANOS 
CONSECUTIVOS
(2018, 2019 e 2020)
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