
A MAIOR 
PLATAFORMA 
DE MARKETING 
EDUCACIONAL 
DO BRASIL. 

• Profissionalização da gestão do marketing 
e das campanhas de matrículas 

• Estratégias para a elaboração de um plano 
de marketing competente

• Soluções criativas para uma comunicação 
eficiente e diferenciada

• Agência on-line produzindo a comunicação 
personalizada para sua escola

• Capacitação e formação sobre temas de 
gestão escolar e de marketing

CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
TEMPORADA 2020/2021: 



ARTUR NOGUEIRA – SP
ATIBAIA – SP 
BAURU - SP
CAMPINAS – SP
GUARUJÁ – SP
PAULÍNIA - SP
RIBEIRÃO PRETO - SP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 
SÃO PAULO – SP
LONDRINA – PR
CURITIBA – PR
BELO HORIZONTE – MG
FLORIANÓPOLIS – SC
CRICIÚMA – SC
GOIÂNIA – GO
BRASÍLIA - DF
ARACAJU – SE
ARACATI - CE
FORTALEZA – CE
RECIFE – PE
NATAL – RN
SALVADOR – BA
FEIRA DE SANTANA – BA
RIO DE JANEIRO – RJ
TERESINA – PI
SÃO LUIS – MA
JOÃO PESSOA – PA
PANAMBI - RS
PORTO ALEGRE – RS
MANAUS – AM 
BELÉM – PA

2019: UM ANO PARA 
ENTRAR NA NOSSA HISTÓRIA

UM NOVO CICLO COMEÇA NA EMME EM 2020!

Desde fevereiro até outubro de 2019, a equipe EMME rodou o Brasil, reunindo profissionais de milhares de esco-
las. Tivemos o privilégio de conhecer profissionais que estão fazendo a educação de qualidade. Fazendo a educa-
ção que é o único caminho para a construção de um país melhor. Veja, no mapa abaixo, nossos números. Foi um 
ano muito especial, inesquecível!

Ao rodar o Brasil em 2019, encontrar profissionais de milhares de escolas e entender novas demandas que existem com 
relação ao Marketing Educacional, planejamos o início de um novo ciclo de trabalho na EMME e, para isso, montamos a maior 
plataforma de Marketing Educacional do Brasil. A meta é que ela atenda as necessidades de escolas de diferentes tamanhos, 
perfis e regiões do Brasil e, principalmente, colabore para que cada escola - que nos der a honra de utilizar nossa plataforma 
– possa impactar o maior número de crianças, jovens e suas famílias por meio da educação de qualidade. 

50MIL
KM

2MIL
SLIDES

18
ESTADOS

58
EVENTOS

3500
PROFISSIONAIS

130
VOOS

31
CIDADES

1780
ESCOLAS

26
TEMAS

ATINGIDA COM SUCESSO!

META SURPREENDER

32



Faz quase 17 anos que criamos o nome 
EMME. Ele apareceu impresso pela 1ª vez 
em uma reunião que realizamos no dia 14 
de dezembro de 2002, e a nossa fundação 
aconteceu em março de 2003. 
Este catálogo que você lê agora foi para a 
impressão no dia 26 de outubro de 2019, ou 
seja, 6.162 dias após o primeiro catálogo da 
Emme ter sido impresso. De lá para cá, muita 
coisa mudou. De um sonho, construímos a 
maior plataforma de marketing educacional 
do Brasil.
Trabalhamos para que escolas tenham 
sucesso em suas campanhas de matrículas 
e façam marketing por meio da divulgação e 
da criação de conteúdos que as posicionem 
com destaque nos mercados em que atuam 
e, com isso, tenham condições de continuar 
oferendo educação de qualidade, formando 
jovens que possam construir um Brasil e um 
mundo melhores.

ESCOLAS SÃO FEITAS 
DE PESSOAS. ENTÃO, 

APRESENTAMOS O TIME DA 
ESCOLA DE MATRÍCULAS – 
MARKETING EDUCACIONAL 

ANDREA ÁTILAANGÉLICA BRUNO CARLA

ELAINE GISELAGABRIELELENA

JEFFERSONINGRID

ELIZEU

MARIZA PATRÍCIA

RAFAELPAULA

CAROL CHICOCÁSSIO DAVID DEBORA

LUCIANA MÁRCIAMAÍRA

MARCÍLIO EDUARDA MARIA

RAFAEL RENANRAPHAEL

TAMIRES VALÉRIA VINÍCIUS YVONEWAGNER

Muito prazer, somos a EMME! Mais do que um time de 
marketing, formamos uma equipe apaixonada por edu-
cação e que sabe que, em uma escola, a aula é a alma do 
negócio. Cada ação, peça, vídeo, estratégia, campanha, 
assessoria, treinamento, atendimento e conteúdos são 
criados pelos profissionais que aparecem nessa página. 
Aqui, na EMME, tudo é feito com técnica e com paixão, 
porque, quando é assim, não tem erro: o projeto dá certo! 

54



PROJETOS UNIFICADOS
SISTEMAS DE ENSINO
ABERTOS AO MERCADO /MktM

M_PLUS
DISPONÍVEL NOS PROJETOS 
UNIFICADOS DE SISTEMAS 
DE ENSINO

ASSESSORIA EMME
M/SAFIRA
M/DIAMANTE
M/PERSONALIZADA

AGÊNCIA ON-LINE
EXCLUSIVA PARA ESCOLAS 
USUÁRIAS DE UM DOS 
PROJETOS UNIFICADOS

PRODUTOS

Prateleira de itens para a execução de um plano de 
marketing e uma competente gestão do marketing. 

Conjunto de peças, ideias e conteúdos para atingir todas as mídias 
e impulsionar o marketing e as campanhas de matrículas.

Criação de comunicação personalizada para cuidar - 
de forma profissional - da imagem da escola. 

Conjunto de itens, estratégias e assessorias para resolver 
100% das demandas do marketing da escola. 

Ideias criativas em diversos tipos de produtos para a 
construção do posicionamento da escola no mercado. 

A MAIOR PLATAFORMA 
DE MARKETING EDUCACIONAL 
DO BRASIL 
Para atender às demandas das escolas em todas as regiões do Brasil, criamos uma plataforma que é formada por 
uma série de componentes para que a escola possa montar a solução mais adequada à sua realidade. As grandes 
áreas em que todos os itens dos serviços, projetos, pacotes e assessorias estão organizadas são as de Comunicação 
e a de Assessorias. Na próxima página, explicamos cada um dos componentes da plataforma EMME e, ao longo des-
te catálogo, detalhamos o que está incluído nos itens exclusivos da plataforma. Para conhecer o conjunto completo, 
é fundamental a leitura do Guia do Projeto Unificado que enviamos com este catálogo.  

Prateleira de itens para a organização de um plano diferenciado para cada temporada de mar-
keting. Personalizados para sistemas de ensino ou destinados e abertos ao mercado educacio-
nal, os itens do projeto unificado são apresentados em guias especiais, como o que enviamos 
com este catálogo. O projeto unificado representa o alicerce da Plataforma EMME, sem o qual 
não é possível ter acesso aos demais componentes da Plataforma. Leia mais na página 8.

Para alguns dos projetos unificados, é disponibilizado um conjunto de itens para fazer com que 
todas as ações, campanhas, estratégias e capacitação da equipe da escola sejam completas 
e possam atingir as diversas mídias por meio de formatos exclusivos do M_PLUS. Trata-se de 
uma oferta projetada para que seja viável, em termos de custos, que todas as escolas usuárias 
do projeto unificado possam ter acesso ao pacote. Leia mais na página 8. 

Um serviço de criação de peças de comunicação personalizadas para a escola usuária garantir 
identidade e cuidado com a imagem da marca. Por meio de um sistema específico - disponibi-
lizado no Portal do projeto unificado –, os profissionais da escola enviam o “briefing” completo 
para a equipe EMME de criação, que, após a aprovação da peça-conceito, faz os desdobramen-
tos para outros formatos. Mais detalhes nas páginas 9 a 12 deste catálogo. 

Ao contratar essa assessoria, a escola tem acesso a todos os componentes da Plataforma 
EMME apresentados nesta página, e um projeto personalizado é criado com exclusividade para 
a escola a partir do cenário, mercado e metas para cada campanha de matrículas. A EMME 
passa a ser responsável pela criação e execução do plano de marketing da escola que pode, 
inclusive, ser composto de itens da plataforma EMME. Leia mais nas páginas 27 a 30.

Ideias criativas em diversos tipos de produtos para a construção do posicionamento da escola no 
mercado e produzidos ao longo da temporada do marketing. Agendas, camisetas, outdoors, brin-
des, banners e diários pensados por uma equipe que sabe que cada investimento da escola precisa 
apresentar resultados no projeto pedagógico e de marketing. Leia mais nas páginas 31 a 34. 

Conjunto de ações, estratégias, cam-
panhas e assessorias para com-
pletar o plano de marketing e criar 
novos diferenciais para a escola por 
meio de eventos e projetos. Todos os 
itens são abertos às escolas usuá-
rias dos Projetos Unificados que a 
EMME disponibiliza na temporada 
do marketing e não são exclusivos 
no mercado onde a escola atua. Mais 
detalhes nas páginas 13 a 18.

Conjunto de sistemas e assessorias 
na gestão do marketing exclusivos, 
cursos EAD para todos os públicos 
da escola e campanhas também ex-
clusivas no mercado em que a escola 
atua compõem a Assessoria M_DIA-
MANTE, que pode ser utilizada pelas 
escolas usuárias de um dos Projetos 
Unificados da EMME, seguindo os 
critérios publicados nas página 19 a 
26 deste catálogo.

Quando a escola contrata a assessoria 
personalizada, ela passa a ter acesso 
a todos os componentes da platafor-
ma EMME, e um conjunto de estraté-
gias e assessorias é criado a partir de 
suas necessidades. Nesse componen-
te, ficamos responsáveis pela condu-
ção do marketing da escola ao longo 
da temporada, e o plano de marketing 
é composto de itens da plataforma e 
de itens personalizados. 

m_safira m_diamante m_personalizada

ENTENDA CADA UM DOS COMPONENTES
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O ALICERCE DA PLATAFORMA
EMME SÃO OS PROJETOS 
UNIFICADOS 
Disponibilizamos uma prateleira de itens essenciais para a execução de um plano de marketing no 
atual e competitivo cenário que todas as escolas enfrentam no Brasil. Para que possam atender às 
necessidades de escolas de tamanhos, perfis e regiões diferentes, os projetos são dimensionados 
a essas demandas, e, com a sua utilização, a escola pode optar pelos demais componentes da Pla-
taforma EMME apresentados neste catálogo. 

Organizados em prateleiras, todos os itens são disponibilizados em um ambiente exclusivo de cada 
projeto na Internet. A composição dos projetos é variada; por isso, nem todas as gavetas e itens 
estão em todos os projetos (os quais estão detalhados no guia enviado com este catálogo). 

PROJETOS
PERSONALIZADOS
PARA SISTEMAS 
DE ENSINO E 
PROJETO ABERTO 
AO MERCADO
EDUCACIONAL 
Criados e produzidos pela Emme e 
oferecidos desde 2003, os projetos 
contratados pelos sistemas de en-
sino são disponibilizados às escolas 
que os utilizam. Trata-se de uma as-
sessoria de marketing educacional 
que possibilita a utilização de todos 
os itens do projeto.  

Aberto para todo mercado e disponí-
vel para todo o mercado educacional, 
o Projeto MKTM disponibiliza - para 
as escolas não usuárias dos Siste-
mas de Ensino para as quais a EMME 
oferece um projeto personalizado - 
um conjunto de itens essenciais para 
o marketing da escola.

A comunicação é criada e produzida por profissionais especialistas 

em marketing educacional e que sabem que, para uma escola, os 

conceitos, os textos e as artes são fundamentais para a construção de 

um posicionamento forte no mercado em que ela atua. 

AGÊNCIA ON-LINE

PROJETOS UNIFICADOS AGÊNCIA ON-LINE
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Somos a primeira agência especializada no mercado educacional a oferecer esse serviço. Nossa agência 
conta com designers, ilustradores e redatores com conhecimento e ampla experiência no dia a dia de escolas 
de Educação Básica. Além disso, nossos diretores de arte estão em constante atualização para aprenderem 
novos recursos e terem novas ideias. 

Tudo o que é enviado aos pais e alunos, divulgado na internet ou publicado na mídia impressa constrói a ima-
gem da escola. Portanto, chegou a hora de profissionalizar a comunicação e o marketing de sua escola!

Muitas das peças necessárias para o marketing e para o relacionamento  com pais e estudantes de uma es-
cola já estão disponíveis no Portal, mas sempre aparece aquela necessidade específica: um projeto especial, 
uma feira de ciências, uma gincana ou uma simples capa para Facebook. É aí que entra a Agência On-line, com 
um serviço rápido e muito eficaz! Com certeza, os custos de sua escola com agências de publicidade serão 
reduzidos.

Sem reuniões demoradas e improdutivas, sem deslocamentos e sem a necessidade de agendar horários, 
nossa agência está disponível para que os profissionais de sua escola, de onde estiverem e no horário que 
puderem, encomendem peças a partir de um briefing inteligente, dirigido pelo próprio sistema. É um serviço 
exclusivo de criação de peças e de adequações e desdobramentos das peças disponíveis no portal. Tudo é feito 
por meio de nossa Agência On-line! 

A Agência On-Line está no mercado há 2 anos e já atendeu às escolas mais exigentes de norte a sul do Brasil 
com avaliações muito satisfatórias. Confira os números:

A AGÊNCIA ON-LINE 
JÁ RENOVOU A 
COMUNICAÇÃO DE 
MUUUUITAS ESCOLAS

412 • 16.372 • 4,82
ESCOLAS ATENDIDAS

PEÇAS FEITAS

NA ESCALA DE 0 A 5

AVALIAÇÃO MÉDIA

10

COMO FUNCIONA 
A AGÊNCIA ON-LINE? 
Você não precisa ter nenhum conhecimento de publicidade ou marketing para fazer os briefings e os pedidos. Nosso sis-
tema on-line, rápido e intuitivo, guia você, passo a passo, para que nada fique faltando, e a peça de que sua escola precisa 
seja criada com excelência e profissionalismo, atendendo às suas expectativas. Basta preencher os seguintes campos em 
nosso formulário:

Indique a finalidade, o público e o 
segmento a que se destina a peça. 
Amplie e contextualize o máximo 
de informações possíveis.

Especifique o título, texto e ima-
gem que deseja ou, se preferir, 
deixe tudo por conta de nossa 
equipe de criação e produção.

Escolha-o em nossa lista de for-
matos disponíveis ou especifique o 
tamanho da peça e pronto! Em dois 
dias úteis, a peça estará disponível 
para sua escola fazer o download.

O QUE 
VOCÊ 

QUER?

COMO
VOCÊ 

QUER?

EM QUAL
FORMATO?

ATENÇÃO ÀS REGRAS DE UTILIZAÇÃO
> Tipo de peças: somente é permitido fazer pedidos de peças únicas: cartazes, posts, banners 
em lona, banners para site, folhetos, logotipos, entre outros. Não é permitido pedir catálogos, 
folders, diagramação de apostilas etc. 

> Um pedido por vez: é permitido postar apenas um pedido por vez. Nosso tempo de entrega é 
de dois dias úteis. Após a entrega de um pedido, a agência estará livre para receber outro. 

> Alteração em peças criadas: sua escola poderá pedir quantas alterações desejar. O pedido 
de alteração bloqueia a agência por um dia útil. Atenção: é considerado pedido de alteração a 
mudança de uma foto, uma cor, um título, ou seja, sem mudar o conceito da peça. Em caso de 
mudança que configure outra peça, caracteriza-se uma nova criação que deve entrar como uma  
nova solicitação, seguindo o prazo de dois dias úteis para entrega.

> Desdobramentos: poderão ser realizados até três desdobramentos, em um único pedido, a 
partir de uma peça já criada na Agência On-line. O tempo de entrega é de um dia útil.  
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NA AGÊNCIA ON-LINE, VOCÊ TEM ACESSO A 
UM MENU FÁCIL E INTUITIVO PARA ACHAR, 
RAPIDAMENTE, O QUE VOCÊ DESEJA. 
OS ITENS QUE O COMPÕEM SÃO: 

CRIAÇÃO DE PEÇA PERSONALIZADA
Para fazer o pedido de criação de uma peça, basta preencher o formulário e enviá-lo para 
nossa equipe. O preenchimento é simples e rápido: primeiramente, você faz uma descrição da 
ação, campanha ou evento e, depois, escolhe se deseja criar o título, o subtítulo, o texto publi-
citário e a imagem ou se deseja deixá-los sob nossa responsabilidade. Com poucos cliques, 
seu pedido está pronto!

ALTERAÇÃO DE PEÇAS JÁ CRIADAS
Temos a certeza de que, na grande maioria de seus pedidos, não será necessário solicitar 
alterações. Porém, caso não tenha gostado da peça ou queira mudar algo, basta reenviar o pe-
dido para nossa equipe, que fará de tudo para que a peça fique exatamente como você deseja. 
Para isso, basta descrever as alterações necessárias no próprio Portal e enviá-las para nós.

NOVOS FORMATOS PARA PEÇAS DO PROJETO
Algumas datas comemorativas estão presentes apenas em nosso sistema de Facebook e 
Instagram. Porém, caso você queira a peça em algum outro formato, basta acessar esse item 
e fazer o pedido. Algumas peças já têm formatos variados prontos para download. Porém, se 
faltar algo, basta especificar o tamanho e o formato e faremos para você!

DESDOBRAMENTOS DE PEÇAS
Após pedir e aprovar a criação de uma determinada peça pela Agência On-line, você precisará, 
com certeza, de desdobramentos! Por exemplo: você pediu a criação de um banner, mas tam-
bém precisa do post para Facebook, do anúncio para jornal e da faixa em lona. Você poderá 
solicitar, em um único pedido, até três desdobramentos da peça e, se precisar de mais, basta 
solicitar mais três no próximo pedido.

BAÚ DE IDEIAS
As escolas têm ideias maravilhosas que encantam nossa equipe! E boas ideias devem ser 
compartilhadas, não? É para isso que serve o Baú de Ideias! Quando recebemos uma ideia 
genial, pedimos autorização para a escola e a publicamos para as outras escolas parceiras. 
Assim, elas podem personalizar a arte com seu logotipo ou pedir alterações pela Agência 
On-line.

DRIVE DA SUA ESCOLA
Todas as peças que você pede pela Agência On-line são colocadas no drive de sua escola - 
uma pasta exclusiva em nosso portal. As peças ficam armazenadas nessa área durante toda 
a temporada! Assim, você pode fazer o download de qualquer computador que esteja conec-
tado à internet. No drive, você também recebe os recados de nossa equipe de criação e faz a 
avaliação da peça que foi entregue.

AGÊNCIA ON-LINE

Existem três tipos de assessorias que iremos oferecer na temporada 

2020/2021. As assessorias M_Safira e a M_Diamante são unificadas 

sendo que a M_Diamante é exclusiva no mercado onde a escola atua. Outra 

modalidade de assessoria é a personalizada que apresentamos na página 24.

ASSESSORIA EMME
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É muito comum os profissionais confundirem marketing 
com campanhas publicitárias; porém, sabemos que, hoje, a 
propaganda é apenas uma parte do marketing educacional, 
que tem uma abrangência muito maior. Confira as assesso-
rias M_SAFIRA e M_DIAMANTE, em que todos os itens es-
tão organizados por cinco áreas, as quais denominamos de 
5Ms (detalhados a seguir). 

ASSESSORIA UNIFICADA 
ORGANIZADA PELOS
5 Ms DO MARKETING 
EDUCACIONAL 

MÉTRICAS E INTELIGÊNCIA
Planejar com dados e metas é fundamental para a elaboração de um plano de 
marketing. Conhecer o cenário da escola, do mercado, seus públicos, suas metas, 
o posicionamento e ter um planejamento estratégico bem elaborado é básico para 
o sucesso. Para tudo isso, é preciso que a escola tenha dados e ciência nas toma-
das de decisões. Por isso, o 1º M é o de MÉTRICAS E INTELIGÊNCIA.  

MARKETING E COMUNICAÇÃO 
Comunicar-se com criatividade é um desafio cada vez maior, uma vez que somos 
impactados por mensagens, informações, notícias e imagens o tempo todo, o dia 
todo. Para que a comunicação ou uma ação de marketing seja eficiente, é preciso 
que ela tenha conteúdo, seja diferenciada e seja pensada para o público que preci-
sa ser atingido. Para isso, temos o 2º M, de MARKETING E COMUNICAÇÃO. 

MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS
Criar estratégias diferenciadas e ter clareza de que nem tudo o que acontece em 
uma escola precisa virar notícia são atitudes que precisam fazer parte do plano de 
marketing. O dia a dia da escola é intenso; mas, para o marketing gerar posiciona-
mento, é preciso destacar, focar e selecionar itens que possam fazer a diferença. 
Para isso, aqui entra o 3º M, de MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS.

MÍDIA DIGITAL
Ser on-line. Ser digital. Ser atual. Daqui a algum tempo, as redes sociais serão 
outras, a forma de comunicação será diferente. Os meios mais eficientes e viáveis 
para a divulgação, para o relacionamento e para construir a imagem da escola no 
mercado são os digitais. Não tem jeito: é o fim dos últimos anúncios no jornalzinho 
do bairro. Para entrar e dominar a cena, vem o 4º M, de MÍDIA DIGITAL. 

MOTIVAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Um dos lemas mais fortes na EMME é que o relacionamento é o que faz a ma-
trícula ou a rematrícula, e, para que ele funcione na prática, é preciso envolver 
a comunidade escolar. Para fazer isso bem feito, o time da escola precisa estar 
envolvido, e as ações precisam ser pensadas para motivar toda a comunidade 
escolar, formada pelos colaboradores, alunos e suas famílias. O 5º M é para isso, é 
de MOTIVAÇÃO E CAPACITAÇÃO.

M1

M3

M2

M4

M5

m_safira
O plano de marketing de sua escola será turbinado por um conjunto de itens organizados pelos 5 Ms, que
apresentamos a seguir e que podem ser utilizados pelas escolas usuárias de um dos projetos
unificados que a EMME disponibiliza. Esse é um componente importante da plataforma com excelente relação
custo-benefício.

ITEM NOME DESCRITIVO

1
PESQUISA 
DE PERFIL 

E INTERESSE

Aplicada em maio, tem a meta de levantar informações, junto aos diversos públi-
cos da escola, que possam orientar as estratégias de comunicação das campa-
nhas de matrículas e rematrículas. São 30 questões em questionário on-line e com 
material de divulgação. 

2
PESQUISA 

DE SATISFAÇÃO 

Aplicada no final do primeiro semestre, é uma pesquisa institucional para que a 
escola possa receber um feedback do trabalho realizado e possa aprimorar os 
pontos que precisam ser melhorados. São 30 questões em questionário on-line e 
com material de divulgação. 

3 AÇÃO KIDS

Para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Trata-se de um projeto 
com atividades que têm conteúdos específicos mas que, em seu fazer, revelam ca-
minhos para uma formaçãomais geral. É uma forma de transformar as produções 
dos alunos em divulgação da escola. 

4 CAIXA DE METAS

Esse é um projeto para diminuir a perda de alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fun-
damental na mudança de ciclo. É uma atividade em que os alunos são levados a 
pensar no futuro e a colocar metas para a chegada no Ensino Médio (para alunos 
do 5º ano) e na Universidade (no caso dos alunos do 9º ano).

5
JULGUE-SE: 

UM SIMULADO 
NO TRIBUNAL 

Eventos da nossa história; casos de julgamentos clássicos; acontecimentos recen-
tes que tiveram grande impacto em nossa sociedade. O juiz, a defesa, a promotoria, 
o réu, as testemunhas e os jurados são representados pelos alunos do 9º ano do EF 
e da 1ª e 2ª séries do EM. E o julgamento começa!

6

DISCURSO PARA 
A FORMATURA 

DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Todos sabemos que as formaturas são importantes eventos de posicionamento 
e, por isso, criamos campanhas especiais para esse evento e também um texto 
institucional que a escola pode utilizar na íntegra ou servir de inspiração para os 
discursos da formatura do Ensino Fundamental.

7
O ENSINO MÉDIO 

VEM AÍ

Disponibilizamos um conjunto de comunicação e de atividades para envolver os 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental na preparação para o Ensino Médio, a fim 
de motivá-los para um forte Ensino Médio!

8 MEIO AMBIENTE

Projeto para ser realizado na semana do meio ambiente com toda a comunidade 
escolar. Sugestões de atividades, campanhas de conscientização e comunicação, 
com peças para divulgação em diferentes mídias, visando a repercussão no mer-
cado onde a escola atua. 

9
QUÍMICA COM 

SUPER HERÓIS

Projeto criado pela EMME que transformou cada elemento da tabela periódica em 
um herói, atribuindo a cada um deles uma imagem para que o aprendizado seja 
feito de forma divertida e interativa. Uma série de arquivos serão disponibilizados 
para que a escola utilize os heróis nas redes sociais e em sala de aula. 

10
SLAM: A POESIA 
DÁ SEU RECADO

Nós definimos os temas para os alunos do Ensino Fundamental criarem seus poe-
mas, sem uma forma preestabelecida. A diferença do slam é que ele tem um mo-
mento de declamação que faz parte dos critérios de avaliação. É poesia na ponta 
da língua para mexer com toda a comunidade escolar!
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ITEM NOME DESCRITIVO

11
OLIMPÍADAS 
DE TÓQUIO

Projeto para transformar o ano olímpico em uma atividade na escola. Materiais de 
divulgação de campeonatos, dados sobre as olimpíadas e sugestão de temas para 
serem abordados com alunos de todos os segmentos. Tudo para mostrar que o 
esporte e a competição fazem parte de nossas vidas. 

12
IDEIAS 

NO RINGUE

Como o próprio nome sugere, trata-se de um confronto de opiniões, mas no plano 
das ideias e com cuidado e respeito às diferenças e com a consciência de que a 
expressão de um ponto de vista deve levar em consideração os protocolos da de-
mocracia e da cultura de paz.

13
GERENCIAMENTO 

DE EMOÇÕES

Destinado aos alunos que estão na 3ª série do EM ou em cursos pré-vestibulares, o 
projeto apresenta um completo material para que o rendimento do aluno não seja 
prejudicado pelo nervosismo e ansiedade no ano de preparação para os vestibula-
res. Uma forma diferenciada de a escola tratar o assunto. 

14
DICAS 

SOBRE ENEM 

Conjunto de informações importantes sobre o processo de inscrição para o ENEM, 
para a realização da prova e sobre o SISU. Material para redes sociais e para envio 
por meio de comunicadores instantâneos e por e-mail garante o acompanhamen-
to da sua escola ao ENEM. 

15
FEIRA 

DE PROFISSÕES

Sugestão de formatos, material de divulgação, sugestão de conteúdos que podem 
ser trabalhados com os alunos e um conjunto de videopalestras sobre a questão 
da escolha da profissão e da universidade e sobre as áreas mais promissoras para 
o futuro. 

16

MARATONA 
DE COMUNICAÇÃO 

AO LONGO DAS LISTAS 
DE APROVADOS

Conjunto de comunicações e peças para o envio aos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio e cursos pré-vestibulares para o acompanhamento de seus resultados nos 
exames. Além do aluno, seus pais também serão impactados conforme os resul-
tados forem sendo divulgados. 

17
PARA QUEM ESTÁ 

CHEGANDO NA ESCOLA

Projeto de recepção dos novos alunos no início de cada ano letivo. Sugestões de 
atividades, pesquisas e um plano de relacionamento com as famílias que começa 
alguns dias antes do início do ano letivo e termina no final do primeiro mês de aula: 
tudo para garantir a adaptação completa do aluno. 

18 PROJETO FOLCLORE 

Mais que lendas, festas e crenças, as expressões populares conferem identidade a 
um povo. Considerado um dos mais ricos do mundo, o folclore brasileiro é resulta-
do da junção de etnias, costumes e culturas, e por meio de suas manifestações une 
gerações e resgata tradições. Folclore é história. E história é escola!

 19
PROJETO UNIVERSIDADE 

2024 - ALUNOS 
DO 9º ANO DO EF

Atividades, palestras e comunicação, em diversos formatos, que irão atingir pais e 
alunos do 9º ano do Fundamental para motivá-los a cursarem o Ensino Médio na 
atual escola. Tudo é feito para aumentar a taxa de rematrículas do Fundamental 
para o Médio. 

20
PROJETO UNIVERSIDADE 

2025 - ALUNOS 
DO 8º ANO DO EF

Atividades, palestras e comunicação, em diversos formatos, que irão atingir alu-
nos do 8º ano e seus pais para encararem a reta final do Ensino Fundamental e já 
começando a contagem regressiva para a chegada do Ensino Médio. Esse plano de 
relacionamento segue em 2021, quando estiverem no 9º ano. 

21
RPT NA ESCOLA

Já imaginou unir RPG, teatro e discussão de temas relevantes na sociedade? Esse 
é o RPT, um projeto para desenvolver importantes habilidades e destinado aos 
alunos do Ensino Fundamental 2. É uma atividade que vai entrar pelo projeto de 
marketing e depois vira diferencial da escola. 

22
MARATONA 

DE DESENHO

Para integrar, divertir e aprender. Em cada canto da escola, uma ideia, uma expres-
são. Medalhas para as produções mais inspiradoras. Tudo isso para que a escola 
possa incentivar conquistas de forma lúdica desde a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 1, públicos dessa atividade.

ITEM NOME DESCRITIVO

23
OLIMPÍADA 
UNIFICADA 

DE MATEMÁTICA

Evento interno para alunos do 6º ano do EF até a 2ª série do EM para preparar e 
motivar os alunos a participarem e terem sucesso nas principais Olimpíadas de 
Matemática. São disponibilizadas peças de comunicação, material de aplicação e 
medalhas para a premiação dos mais bem classificados. 

24
OLIMPÍADA 
UNIFICADA 

DE LINGUÍSTICA

Evento interno para alunos do Ensino Fundamental 2, 1ª e 2ª séries do Ensino 
Médio. A meta é motivar os alunos, valorizar o raciocínio e descobrir talentos en-
tre os estudantes da escola. São disponibilizadas peças de comunicação, mate-
rial de aplicação e medalhas para a premiação dos mais bem classificados 

25
OLIMPÍADAS 
CIENTÍFICAS

Conjunto de informações sobre as inscrições, como são as provas, como a escola 
pode participar e um conjunto de peças de comunicação para que a escola moti-
ve alunos a participarem das olimpíadas científicas que acontecem ao longo do 
ano letivo nas mais diversas áreas. 

26
VÍDEOS 

FORA DE SÉRIE

Produções especiais para que a escola possa divulgar para seu público e em 
suas redes sociais temas da atualidade e que possam gerar reflexões e posicio-
nar a escola de forma diferenciada, veiculando conteúdo relevante que impacte 
grande número de pessoas. 

27 WEB DESAFIO

Gincana de busca por informação na internet organizada em equipes de alunos 
do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Disputa-
da em duas fases eliminatórias. As 10 equipes mais bem classificadas na 2ª fase 
disputam a grande final.

28 WEB PALESTRAS

Temas relevantes abordados por profissionais especialistas por meio de pales-
tras ao vivo, pela internet, para pais de alunos e alunos. Acontecem ao longo do 
segundo semestre e fazem parte das estratégias para as campanhas de matrícu-
las e rematrículas 2021.

29
AOS MESTRES 
COM CARINHO

Vídeos para reuniões pedagógicas ou para serem enviados aos professores, que 
criam um espaço de reflexão sobre práticas fundamentais para um bom traba-
lho em sala de aula e para o relacionamento com os alunos e suas famílias. Um 
material que faz a diferença junto ao corpo docente da escola!

30 CURSOS EAD

Uma novidade importante da nova temporada será a oferta de cursos por meio 
de uma plataforma para ensino a distância sobre temas de gestão escolar 
destinados a todos os públicos da escola. Veja, na página 23, a programação e o 
número de vagas disponíveis para escolas usuárias da assessoria M_Safira.

31
EVENTOS 

PRESENCIAIS

Uma série de encontros presenciais serão realizados ao longo da temporada 
para a capacitação e formação das equipes, visando à competente gestão do 
marketing e das campanhas de matrículas 2021. Veja, na página 23, os eventos 
que serão realizados e o número de vagas para as escolas usuárias da assesso-
ria M_Safira.

32
ASSESSORIA EMME 
E WEB ASSESSORIA

Disponibilizamos às escolas usuárias módulos de assessoria via webtv para 
capacitar a equipe para uma competente gestão escolar e do plano de marke-
ting. Veja, na página 22, os temas que serão abordados para escolas usuárias da 
assessoria M_Safira.

33
PLANO PARA SÉRIE 

DE REUNIÕES DE PAIS 
E RESPONSÁVEIS

Para um relacionamento competente com as famílias dos atuais alunos, é funda-
mental que as reuniões surpreendam os participantes e, por isso, disponibiliza-
mos um detalhado material, com vídeos, manuais e apresentações, a fim de que  
sua escola dê um show e aproveite, ao máximo, as reuniões de pais.

34
VÍDEOS 

DE ASSESSORIA 
EM MÍDIA DIGITAL

São conteúdos disponibilizados, de forma prática e fácil, visando à assessoria 
e capacitação das equipes das escolas para o uso correto das redes sociais por 
meio das principais ferramentas de divulgação para que as estratégias digitais 
tenham sucesso.

35 REDES SOCIAIS

Para que sua escola tenha conteúdo diferenciado veiculado nas redes sociais, 
são disponibilizadas séries a ser utilizadas ao longo do ano letivo. Os temas estão 
apresentados na página 21 e foram pensados para gerar engajamento nas redes 
sociais.
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Cidades com até 500.000 habitantes: exclusividade para 1 escola.

Cidades com mais de 500.000 habitantes: exclusividade em um trajeto de até 4 km.

m_diamante
Este é o componente da plataforma EMME que garante exclusividade de mercado* para a escola que o contrate. 
Seu foco está na inteligência e na ciência de fazer um plano de marketing de acordo com as necessidades da 
escola. É uma assessoria para profissionalizar, capacitar e formar uma equipe especializada em gestão de mar-
keting escolar. 
*A adesão ao M_DIAMANTE está condicionada à análise prévia da EMME, a partir dos critérios indicados abaixo.

ITEM NOME DESCRITIVO

1
ANÁLISE 

DE CENÁRIO

A partir das informações do histórico das últimas campanhas associadas ao ma-
peamento do mercado oferecido na M_DIAMANTE, a equipe EMME faz uma profunda 
análise e, em uma reunião via SKYPE com os gestores da escola no mês de abril, 
apresenta um diagnóstico sobre os pontos mais relevantes.

2
DEFINIÇÃO 
DE METAS

A partir da análise do cenário da escola, do mapeamento de mercado, das pesquisas 
com os diversos públicos e da reunião por Skype 01, a equipe EMME elabora uma 
sugestão de metas para o próximo ano letivo e a apresenta em uma nova reunião por 
Skype (que deverá acontecer no mês de maio).

3
MAPEAMENTO 
DE MERCADO

Sistema com informações das escolas concorrentes para que a escola que contra-
ta a M_DIAMANTE possa ter subsídios quantitativos para um bom planejamento de 
suas campanhas, bem como material e treinamentos a distância para a organização 
de um bom trabalho de cliente oculto.

4
GERENTE 

DE CONTAS 

Consultor EMME responsável pelo acompanhamento do atendimento das escolas 
que optaram pelo M_DIAMANTE, com contatos semanais com o gestor da plataforma 
EMME na escola. É o profissional que conecta a equipe EMME com o Grupo de Ma-
trículas que irá conduzir os trabalhos referentes às campanhas de matrículas 2021.

5
REUNIÃO 

PRESENCIAL

Após elaborado o plano de marketing da Campanha de Matrículas 2021, a EMME faz 
uma reunião presencial em agosto ou setembro para treinamento da equipe e para 
o lançamento da campanha de matrículas. Os custos com transporte e hospedagem 
são de responsabilidade da escola.

6
SEMEADORES 

DE SONHOS

Os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio identificam problemas da 
vida moderna e propõem soluções. O diferencial é  que não há limites técnicos para 
propor essas soluções, porque a ideia do projeto é inventar futuros! Os alunos criam 
projetos extremamente inovadores e começam a semear sonhos para um futuro 
melhor.

ITEM NOME DESCRITIVO

7
MURAL 

DO VESTIBULANDO

Comunicação mensal com vestibulandos de março a dezembro, visando a motivá-los 
no ano de preparação para os vestibulares. Esse conteúdo traz dicas sobre saúde, 
preparação e controle emocional e deve ser enviado também aos pais para que pos-
sam sentir o acompanhamento da escola. 

8
SÉRIE: PARA TIRAR 
O MÁXIMO DO ANO 
DE PREPARAÇÃO

Um conjunto de dicas importantes que ampara, de maneira bem estruturada, os alu-
nos em seu processo de preparação para o Enem e os vestibulares. Uma série de 
peças é produzida para que o tema seja tratado junto aos professores, alunos e suas 
famílias.

9
CAMPANHAS 

PUBLICITÁRIAS 
EXCLUSIVAS

Comunicação com posicionamento para a campanha de conquista de novos alunos 
para o próximo ano letivo. Serão disponibilizadas campanhas para “virada do se-
mestre”, Pré-Vestibulares 2021, Educação Infantil 2021, Ensino Fundamental 2021 e 
Ensino Médio 2021.

10
COMUNICAÇÃO 

QUE FAZ A 
DIFERENÇA

O fim das circulares está decretado e é fundamental a escola se relacionar com 
professores, alunos e suas famílias de forma diferenciada. Nesse item, são disponi-
bilizados textos bem escritos, com estilo leve, relativos a diversas situações do co-
tidiano escolar e que serão uma ótima ajuda para o setor financeiro, coordenadores 
e diretores.

11
CONTEÚDOS MENSAIS 
PARA COMUNICADO-
RES INSTANTÂNEOS

Conteúdos alinhados às novas formas instantâneas de comunicação. Textos mensais 
que localizam o momento específico do ano em que a escola está, trazendo reflexões 
pontuais. A escola marca presença e comunica, também, a sua agenda.

12
CHEGADA DO NOVO 

ANO LETIVO – SHOW 
DE VOLTA ÀS AULAS

Janeiro e fevereiro não podem ser iguais a outubro e novembro na comunicação e, 
por isso, disponibilizamos um conjunto de peças para trazer um clima muito bom no 
início das aulas. Assim, todo mundo (re)começa em um clima muito gostoso e astral.

13
EVENTOS 

ESCOLARES 
EXCLUSIVOS

O fim da “festinha do dia das mães”. Isso mesmo, graças a campanhas criativas e 
exclusivas, vamos transformar os eventos mais importantes em estratégias de po-
sicionamento da escola. Serão disponibilizadas campanhas para Dia da Família, Dia 
das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Professores.

14
GERENCIAMENTO 

DE EMOÇÕES

Destinado ao público que trabalha com alunos da 3ª série do Ensino Médio ou pré-
-vestibulares. Este é um curso apostilado que pode ser direcionado por um professor 
ou coordenador, cuja função é passar exercícios de relaxamento e concentração: um 
trabalho cada vez mais central nas escolas.

15 GINCANA ESCOLAR

Tudo para que sua escola possa organizar gincanas espetaculares. Comunicação, 
provas, regulamento e vídeos de assessoria para que a equipe da escola possa ope-
racionalizar o evento a ser realizado no final do primeiro semestre conforme nossa 
sugestão. É uma oportunidade para engajar ainda mais alunos e comunidade esco-
lar!

16
PROVAS E 
CAPTAÇÃO 
DE ALUNOS

Material para aplicação de diversos tipos de provas com várias opções de nome, pro-
vas, datas e tudo o que é necessário para suas realizações. Um item importante para 
as campanhas de matrículas 2021. Além dos materiais para divulgação e aplicação, 
haverá vídeo tutorial para organização geral de eventos com provas.

17
PALADINOS: 

JORNADA 
DO PENSAMENTO

Série de vídeos com as aventuras dos Paladinos para serem utilizados em sala de 
aula pelos professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 
1. Cada vídeo acompanha uma proposta de atividade para que as habilidades e com-
portamentos apresentados sejam trabalhados pelo professor.
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ITEM NOME DESCRITIVO

18
VÍDEOS 

CHEMICAL HEROES

O sucesso dos nossos heróis químicos em vídeos dinâmicos e divertidos. Os vídeos 
relacionam os elementos químicos com suas aplicações práticas no dia a dia do alu-
no. Uma forma diferente e moderna de aprender de forma significativa. Para ser usa-
do em sala de aula e posteriormente divulgado nas redes sociais e no site da escola.

19
REFLEXÕES 

EM REDE

Serão quatro edições ao longo da temporada, com uma série de vídeos que trazem 
questionamentos e reflexões importantes feitos de maneira bastante sensível para 
as escolas compartilharem em suas redes sociais e marcarem presença de forma 
diferenciada!

20
VÍDEOS 

FORA DE SÉRIE

Um material para que sua escola possa impactar toda a comunidade escolar por 
meio de vídeos diferentes sobre temas que surjam a partir de acontecimentos relati-
vos à vida nacional e/ou mundial. Posicionamento que educa, forma, motiva e discute 
temas relevantes.

21
SÉRIES 

EXCLUSIVAS PARA 
REDES SOCIAIS

Para que sua escola tenha conteúdo diferenciado veiculado nas redes sociais, são 
disponibilizadas séries para que sejam utilizadas ao longo do ano letivo. Os temas 
estão apresentados na página 21 e foram pensados para gerar engajamento nas 
redes sociais.

22

POSTAGENS 
AUTOMÁTICAS 

PARA FACEBOOK 
E INSTAGRAM

Sistema exclusivo às escolas usuárias da assessoria M_DIAMANTE que organiza a 
publicação dos posts das 20 séries que são disponibilizadas nessa assessoria, fa-
zendo o agendamento e, depois, publicando automaticamente na página e no perfil 
da escola no Facebook e no Instagram.

23
CONTEÚDOS 
PARA BLOGS 

CORPORATIVOS

Os Blogs corporativos são a nova tendência da internet. Diversos conteúdos serão 
sugeridos, acompanhados de argumentações para que a escola personalize e crie 
seu conteúdo na web. A ideia é que a escola se torne uma autoridade reconhecida em 
educação e que sua página tenha um bom ranqueamento no Google.

24
STORIES

PERSONALIZADOS

Em tempos de redes sociais, é necessária uma comunicação eficiente e, para isso, 
devemos produzir diversos formatos para atingir os diferentes públicos da escola. 
Assim, criamos stories personalizados para os eventos e campanhas presentes em 
nosso projeto.

25 CURSOS EAD

Uma novidade importante da nova temporada será a oferta de cursos por meio de 
uma plataforma para ensino a distância sobre temas de gestão escolar destinados 
a todos os públicos da escola. Veja, na página 22 e 23, a programação e o número de 
vagas disponíveis para escolas usuárias da assessoria M_DIAMANTE.

26
EVENTOS

PRESENCIAIS

Uma série de encontros presenciais será realizada ao longo da temporada para a 
capacitação e a formação das equipes, visando a uma competente gestão do marke-
ting e das campanhas de matrículas 2021. Veja, na página 23, os eventos que serão 
realizados e o número de vagas para escolas usuárias da assessoria M_DIAMANTE.

27 WEB ASSESSORIA

Módulos de assessoria para capacitar a equipe para uma competente gestão escolar 
e do plano de marketing, transmitidos ao vivo para possibilitar a interação com os 
apresentadores. Veja, na página 22, os temas que serão abordados para as escolas 
usuárias da assessoria M_DIAMANTE.

redes_sociais
Projeto de Comunicação Digital: 
Os 12 Setores da Inspiração
Cada vez mais, as escolas avançam sobre seus muros. Cada vez mais, têm um potencial comunicativo mais 
forte e que pode ser mais explorado. Com as vitrines das redes sociais, as escolas alcançam não apenas pais, 
mães e alunos, mas potenciais alunos e suas famílias. Por isso, a sua comunicação digital deve ser feita com 
muita seriedade e qualidade. Porém, sem que perca a agilidade e a leveza dessas redes sociais.

Pensando nisso, criamos um amplo projeto de Comunicação Digital (Os 12 Setores da Comunicação Digital), 
com 12 temas gerais que abarcam áreas muito diversas da expressão humana e que querem atingir os mais 
diferentes gostos. Apesar da variação temática bem ampla, todas as áreas têm uma mesma meta: inspirar. 
O que não é a escola senão uma grande fonte de inspiração? Veja abaixo as superséries que vamos oferecer 
para as escolas usuárias da M_SAFIRA e M_DIAMANTE:

S1 - Força e batalhas M_SAFIRA M_DIAMANTE

Grandes conquistas em esportes radicais X

Relatos de sobrevivência em guerras X

Tragédias e seus heróis X

Animais e suas forças incríveis X

Os materiais mais resistentes da natureza X

S7 - Amor, beleza e moda M_SAFIRA M_DIAMANTE

Grandes histórias reais de amor X

Os grandes casais românticos do cinema X

As joias mais caras e seus compradores X

Os revolucionários do setor da moda X

S2  - Corpo, Casa e Natureza M_SAFIRA M_DIAMANTE

Hábitos alimentares exóticos X

Arquiteturas: moradias com projetos inovadores X

Práticas de cuidados corporais X

Projetos sociais para alimentar quem passa fome X

Florestas em risco e protegidas X

Flores mais exóticas X

S8 – Mistérios M_SAFIRA M_DIAMANTE

Grandes mistérios da humanidade X

Descobertas da arqueologia X

Acidentes e recuperações incríveis X

Operações cirúrgicas arriscadas e seus 
resultados X

S3 - Comunicação M_SAFIRA M_DIAMANTE

Histórias de grandes vendedores X

Línguas exóticas e suas características X

As grades mentiras da humanidade X

Diferentes métodos de comunicação hu-
mana e animal X

Os materiais mais resistentes da natureza X

S9 - Ensinar e Cuidar M_SAFIRA M_DIAMANTE

ONGS que atuam em projetos educacionais 
pelo mundo X

Mitologias e seus heróis X

Professoras, professores e suas grandes 
histórias X

Alunas, alunos e suas grandes conquistas X

S4 - Águas e Mães M_SAFIRA M_DIAMANTE

Histórias de grandes mães X

Criaturas de rios X

Cachoeiras incríveis X

Rios que carregam histórias X

Lagos e seus encantamentos X

S10 - Justiça, tempo e construção M_SAFIRA M_DIAMANTE

Os grandes julgamentos mundiais X

Diferentes calendários X

Os sábios de diversas tradições X

Incríveis obras de engenharia X

S5 - Arte, reis e rainhas M_SAFIRA M_DIAMANTE

As obras artísticas que mais impressiona-
ram a humanidade X

Reis, rainhas e suas histórias X

Os filmes que mais marcaram as épocas X

Fotógrafos e suas obras inesquecíveis X

Palcos e grandes peças teatrais pelo mundo X

S11 - Ciência e Revolução M_SAFIRA M_DIAMANTE

Grupos de cientistas revolucionários X

As descobertas que alteraram o rumo da 
humanidade X

Comunidades alternativas pelo mundo X

Os grandes concertos de rock X

Os games que marcaram época X

S6 - Pesos e medidas, cuidados com a saúde M_SAFIRA M_DIAMANTE

Diferentes sistemas de contagem e de medidas X

Projetos sociais para cuidar da saúde de 
grupos carentes X

Técnicas de cuidados médicos alternativos X

Exemplos de ações filantrópicas pelo mundo X

S12 - As profundezas do mar, do espaço e da mente M_SAFIRA M_DIAMANTE

Mistérios da vida marinha X

Os grandes estudiosos da mente e suas teorias X

Temas de astronomia: segredos do espaço 
sideral X

Grandes visionários e seus sonhos “impos-
síveis” X
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ASSESSORIA EMME A DISTÂNCIA M_SAFIRA M_DIAMANTE

PORTAL DO PROJETO UNIFICADO X X

CENTRAL DE ATENDIMENTO EMME X X

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA VIA E-MAIL X X

APP DE COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA PARA COMUNICAÇÃO EMME < - > ESCOLA X X

WEB ASSESSORIA M_SAFIRA M_DIAMANTE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS E ANÁLISES X

GESTÃO POR DESEMPENHO X

REDUÇÃO DE CUSTOS X

COMO UTILIZAR METODOLOGIAS ATIVAS X

ESTRATÉGIAS UNIFICADAS PARA ANTECIPAÇÃO DE REMATRÍCULAS X

ESTRATÉGIAS UNIFICADAS PARA CAPTAÇÃO DE CADASTROS X

CURSO EAD PARA PROFESSORES - A AULA É A ALMA DO NEGÓCIO M_SAFIRA M_DIAMANTE

MÓDULO 1 - LIDERANÇA EM SALA DE AULA 5 VAGAS ILIMITADO

MÓDULO 2 - O TODO RESULTA MAIS QUE A SOMA DE CADA UM 5 VAGAS ILIMITADO

MÓDULO 3 - A AVALIAÇÃO NOS NOVOS TEMPOS 5 VAGAS ILIMITADO

MÓDULO 4 - PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 5 VAGAS ILIMITADO

MÓDULO 5 - GERENCIAMENTO DE CONFLITOS E PARCERIA COM A FAMÍLIA 5 VAGAS ILIMITADO

MÓDULO 6 - O PROFESSOR COMO AGENTE DE MARKETING DA ESCOLA 5 VAGAS ILIMITADO

CURSO EAD PARA DIRETORES E COORDENADORES - INOVAÇÃO NA GESTÃO PEDAGÓGICA M_SAFIRA M_DIAMANTE

MÓDULO 1 - CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 2 - ENGAMENTO E TRABALHO EM EQUIPE 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 3 - GESTÃO PEDAGÓGICA ALICERÇANDO AÇÕES DE MARKETING 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 4 - O RELACIONAMENTO FAZENDO DIFERENÇA 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 5 - PREPARAÇÃO SHOW PARA REUNIÕES DE PAIS 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 6 - METODOLOGIAS ATIVAS E O USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 2 VAGAS 5 VAGAS

CURSO EAD PARA GESTORES EDUCACIONAIS: PREÇOS, DESCONTOS E RESULTADOS M_SAFIRA M_DIAMANTE

MÓDULO 1 - ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CONTAS FINANCEIRO GERENCIAL 1 VAGA 3 VAGAS

MÓDULO 2 - POLÍTICA DE PREÇOS E DESCONTOS 1 VAGA 3 VAGAS

MÓDULO 3 - VAZAMENTO DE RECURSOS 1 VAGA 3 VAGAS

MÓDULO 4 - GESTÃO POR DESEMPENHO 1 VAGA 3 VAGAS

MÓDULO 5 - CONTRATOS E LEIS ESPECÍFICAS DO NEGÓCIO 1 VAGA 3 VAGAS

MÓDULO 6 - A SITUAÇÃO DO PAÍS E AS EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 1 VAGA 3 VAGAS

CURSO EAD PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO - MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS M_SAFIRA M_DIAMANTE

MÓDULO 1 - NOÇÕES BÁSICAS PARA UM BOM ATENDIMENTO 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 2 - ORGANIZAÇÃO DOS CONTATOS E RELACIONAMENTO 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 3 - PONTOS DE ATENÇÃO EM UM PROCESSO DE VENDA COMPLEXO 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 4 - VENDENDO EXPERIÊNCIAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 5 - A PEDAGOGIA QUE O ATENDIMENTO PRECISA ENTENDER 2 VAGAS 5 VAGAS

MÓDULO 6 - ENTENDENDO O CLIENTE PARA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO 2 VAGAS 5 VAGAS

EVENTOS PRESENCIAIS DE CAPACITAÇÃO M_SAFIRA M_DIAMANTE

CONVENÇÃO EMME - JUNHO DE 2020 2 VAGAS 4 VAGAS

OFICINA DE MARKETING E MATRÍCULAS - GESTORES - AGOSTO DE 2020 1 VAGA 2 VAGAS

OFICINA DE MARKETING E MATRÍCULAS - COORDENADORES  - AGOSTO DE 2020 1 VAGA 2 VAGAS

OFICINA DE MARKETING E MATRÍCULAS - PROFESSORES -  AGOSTO DE 2020 1 VAGA 2 VAGAS

CURSO EAD PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM MATRÍCULAS:
COMO FAZER MARKETING EDUCACIONAL

M_SAFIRA M_DIAMANTE

MÓDULO 1 - CONCEITOS BÁSICOS DE MARKETING EDUCACIONAL 1 VAGA 5 VAGAS

MÓDULO 2 - DIAGNÓSTICOS IMPORTANTES 1 VAGA 5 VAGAS

MÓDULO 3 - A CRIAÇÃO DE UM PLANO DE MARKETING 1 VAGA 5 VAGAS

MÓDULO 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE MATRÍCULAS 1 VAGA 5 VAGAS

MÓDULO 5 - CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS INOVADORAS 1 VAGA 5 VAGAS

MÓDULO 6 - MARKETING DIGITAL - UM CAMINHO SEM VOLTA 1 VAGA 5 VAGAS

cursos, assessorias e capacitações
Esse é o componente da plataforma EMME que é exclusivo para a escola que o contrata no mercado em que atua, 
e seu foco está na inteligência e na ciência de fazer um plano de marketing de acordo com as necessidades da 
escola. É uma assessoria para profissionalizar, capacitar e formar uma equipe especializada em gestão de mar-
keting escolar. 

Nas assessorias M_SAFIRA e M_DIAMANTE, são disponibilizados módulos de assessoria a distância transmitidos 
ao vivo e/ou disponibilizados on demand, que possibilitarão às equipes da escola a elaboração de um plano de 
marketing com estratégias que atendam às suas necessidades.

cursos EAD - o lançamento 
mais importante da temporada!
Ao longo da temporada, vamos disponibilizar vagas para cursos de gestão escolar em plataformas EAD e com 
certificados: um passo importante na formação dos profissionais por meio de cursos práticos sobre o cotidiano 
escolar. Para o aprofundamento dos módulos da WEB ASSESSORIA e para motivar as equipes para as campanhas de 

matrículas, serão organizados eventos presenciais sediados em Campinas(SP), conforme tabela abaixo:
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EMME PERSONALIZADA

A EMME PASSA A 
FAZER PARTE DA EQUIPE 
ESTRATÉGICA DA ESCOLA 

AS ETAPAS DA ASSESSORIA 
M_PERSONALIZADA

DIAGNÓSTICO

PRODUÇÃO

EXECUÇÃO

ACOMPANHAMENTO

PLANO DE
MÍDIA

Todas as fases da Gestão do Marketing estão presentes nos projetos personalizados. A EMME passa a 
fazer parte diretamente da condução do plano de marketing da escola, sendo responsável, juntamente 
com a equipe da escola, pela execução e acompanhamento das campanhas de matrículas.

NOSSO SERVIÇO DE ASSESSORIA PERSONALIZADA DESTINA-SE A ESCOLAS QUE:
• desejem implantar um setor de marketing;
• desejem terceirizar seu setor de marketing;
• tenham perda ou indefinição de posicionamento;
• tenham diminuição das taxas de rematrículas;
• desejem aumentar o número de novas matrículas;
• em fase de implantação (abertura, reabertura ou expansão de unidades).

Para que um plano de marketing possa ser ela-
borado, é fundamental que várias etapas sejam 
cumpridas a fim de que as metas da escola para 
o próximo ano letivo possam ser atingidas. O ciclo 
do trabalho dessa assessoria aparece no diagra-
ma ao lado. 

OS 15 PASSOS DA ASSESSORIA 
PERSONALIZADA EMME

PRODUTOS

Este é um componente de nossa plataforma para que a escola possa 

se comunicar da maneira correta e possa valorizar as mensagens de 

cada ação, de cada evento e de cada campanha. São ideias diferenciadas 

para os presentes que a escola pode entregar em datas comemorativas, 

agenda 2020, cadernos, impressos personalizados, painéis de 

comunicação e muito mais.

PRODUTOS 
1_ Análise do cenário atual da escola 

2_ Mapeamento do mercado e análise dos concorrentes

3_ Pesquisas com diversos públicos da escola e análise dos resultados

4_ Elaboração do plano de marketing da escola 

5_ Criação de estratégias para o fortalecimento da imagem da escola

6_ Criação de campanhas para ações e eventos que fazem parte do plano de marketing

7_ Definição de metas para as campanhas de matrículas para o próximo ano letivo

8_ Planejamento da campanha de matrículas para o próximo ano letivo

9_ Criação de estratégias para fidelização dos atuais alunos

10_ Criação de estratégias para a conquista de novos alunos

11_ Preparação da equipe, material e recursos para a campanha de matrículas

12_ Execução e acompanhamento de todas as ações do plano de marketing

13_ Execução e acompanhamento das estratégias das campanhas de matrículas 

14_ Avaliação dos números ao longo das campanhas e validação ou alteração do plano inicial

15_ Campanha para o início do próximo ano letivo
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A MARCA DA 
SUA ESCOLA
EM PRODUTOS 
EXCLUSIVOS

Na agenda 2020,

AGENDAS PERSONALIZADAS

página de abertura de cada mês apresenta uma notícia 
que gostaríamos de ler no futuro. Nossa proposta é a de 
que cada assunto promova um momento de observação da 
realidade e que cada aluno perceba que pequenas contribui-
ções pessoais podem fazer diferença. 

D I Á R I O

ESTILO PLANNER

ESPAÇOS DE INTERAÇÃO

NOTÍCIA QUE QUEREMOS 
LER EM 2121
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DIÁRIO INFANTIL
O Diário Infantil é um produto que já tem história, e centenas de escolas já o adqui-
riram em anos anteriores. É possível que a capa seja personalizada e que sejam 
incluídas bolsa plástica e caderno com informações personalizadas. 

UMA AGENDA 
COM A CARA DO
SEU ALUNO!

VISUAL MODERNO
E DIVERTIDO

TODO DIA,
UMA INSPIRAÇÃO

DIFERENTE!

MUITOS CAMPOS PARA
ANOTAÇÃO E DESENHOS

ESPAÇO PARA 
DESENVOLVER
CRIATIVIDADE !

Uma agenda estilo planner, em um visual 
supermoderno e cheio de espaços para 
interação: to do list, espaços para desenho, 
contagem de água que foi bebida ao longo 
do dia. 

 
As páginas internas são muito mais do que 
um organizador da rotina. São, de fato, um 
instrumento para anotações de pensamen-
tos e atitudes do dia a dia que mudam o 
futuro! 

TELEFONE 1:

TELEFONE 1:

TELEFONE 1:

NOME:

NOME:

NOME:

QUEM É?

QUEM É?

QUEM É?

» telefones úteis

» observações gerais

NÃO SIM

NOME E TELEFONE DO RESPONSÁVEL:

» transporte escolar

SOU ALÉRGICO(A) A:

MEU PLANO DE SAÚDE É:

TELEFONE:

NOME:

NOME:

NOME:

HORÁRIO:

HORÁRIO:

HORÁRIO:

TELEFONE:

MEDICAMENTOS DE  USO CONTÍNUO:

MEU GRUPO SANGUÍNEO É:

MEU MÉDICO É:

NÃO SIM

» informações médicas

» recados para a escola

» informações do dia

» recados para a família

» observações

» status do dia: /
FELIZ RADIANTE TRISTE DOENTE CANSADO IRRITADO

soneca

trocas

comida

bebida

Evacuações: 

__h__
Lanche 1

__h__
Lanche 1

__h__
Almoço:

__h__
Almoço:

__h__
Jantar:

__h__
Jantar:

__h__

__h__

Lanche 2

Lanche 2

Urina: Evacuações: Urina:

manhã: tarde
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SOMOS A MAIOR PLATAFORMA 
DE MARKETING EDUCACIONAL 
DO BRASIL 
Todos os clientes da EMME são ligados à Educação e são, em sua maioria, escolas privadas de Educação Básica. Ao longo de 
nossa história, nos especializamos em trabalhar para a organização do marketing e das campanhas nas escolas que aten-
demos. Como apresentamos ao longo deste catálogo, nossa plataforma é formada por cinco componentes: 

Gestão escolar e marketing educacional: 
UM CICLO DE EVENTOS QUE VAI PERCORRER 
17 CIDADES DE 12 ESTADOS BRASILEIROS. 
Nas duas primeiras páginas deste catálogo, 
fizemos um balanço dos eventos que 
realizamos em 2019 e, agora, estamos 
divulgando o calendário do EDUCAEMME 
2020, ciclo de eventos gratuitos destinado 
a profissionais de escolas particulares de 
educação básica. Veja o calendário ao lado e 
marque na sua agenda.

Inscrições gratuitas a partir de 01 de março 
de 2020 no www.portalemme.com.br 

1 32 4 5
PROJETOS

 UNIFICADOS
PACOTE 
M_PLUS

AGÊNCIA 
ON-LINE

ASSESSORIA 
EMME  

PRODUTOS 

a. m_safira
b. m_diamante
c. m_personalizada

_ Para elaborar um plano de marketing consistente e inovador com metas claras.  

_ Para criar estratégias que possam fidelizar os atuais alunos e conquistar novos.

_ Para fazer relacionamento de qualidade com todos os públicos da comunidade escolar.

_ Para que o cotidiano escolar vire notícia e gere depoimentos dos alunos e de suas famílias.

_ Para posicionar a escola de forma diferenciada e contundente no mercado em que ela atua.

_ Para que a escola possa competir nos cenários complexos, concorridos e exigentes.

POR QUE 
CONTRATAR 
A EMME?

1. Fazer a adesão a um dos projetos unificados de Marketing educacional que a EMME oferece na temporada. Com este 
catálogo, enviamos o projeto que sua escola poderá utilizar.
2. Utilizando o projeto unificado, a escola tem acesso à plataforma e pode optar por um ou mais componentes, conforme o 
diagrama abaixo: 

O PASSO A PASSO PARA A CONTRATAÇÃO

3. A adesão deve ser feita no 
Portal do Projeto Unificado 
que sua escola irá utilizar. Os 
valores e o passo a passo para 
a adesão estão publicados no 
guia do projeto que sua escola 
recebeu com este catálogo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO EMME:  (19) 3296-5020

EMME NA

DE 12 A 15 DE MAIO DE 2020 DAS 9h às 18h 
Visite o estande da EMME na maior feira de educação da América Latina e conheça 

tudo o que sua escola poderá utilizar nas Campanhas de Matrículas 2021.

DIA CIDADE

01/04 São José do Rio Preto - SP

02/04 Ribeirão Preto - SP

03/04 Campinas - SP

04/04 São Paulo - SP

06/04 Salvador - BA

07/04 Belo Horizonte - MG

08/04 Brasília – DF

09/04 Goiânia - GO

13/04 Fortaleza - CE

14/04 Natal - RN

15/04 João Pessoa - PA

16/04 Recife - PE

23/04 Porto Alegre - RS

24/04 Curitiba – PR

27/04 Rio de Janeiro - RJ

28/04 Bauru - SP

29/04 Londrina - PR

MARQUE NA AGENDA: 
EVENTOS EMME

PRIMEIRO SEMESTRE 2020!

+

PROJETO
UNIFICADO

M_PLUS AOL M_SAFIRA

+

+ +

+

COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE

OPTANDO POR 2 OU 3 
COMPONENTES, VOCÊ PODE 
INCLUIR O COMPONENTE

M_DIAMANTE

EXCLUSIVO NO MERCADO

2020
EDUCA_EMME
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portalemme.com.br
19 3296-5020

Rua Jorge de Figueiredo 
Corrêa, 1323 •  sala 13
CEP: 13087-261  
Campinas|SP 


