
Bom dia!

Essa semana começamos o nosso planejamento estratégico e o 
nome escolhido para o projeto foi TRAVESSIA. A Escola contratou 
a consultora Valeria Chaves para que, em conjunto com os nossos 
professores especialistas, possamos elaborar o cronograma de 
ações que envolverá todos os colaboradores.

Planejar é uma ação rotineira de nosso dia a dia. Planejar é uma Planejar é uma ação rotineira de nosso dia a dia. Planejar é uma 
forma de escolher qual caminho vamos seguir para alcançar um 
objetivo. O principal produto de um planejamento é conseguir 
alinhar nossos projetos de forma a atingir os melhores resultados 
com os recursos disponíveis. Com o PROJETO TRAVESSIA 
queremos que todos possam expressar sua opinião 
antecipadamente, e esperamos que assim a Escola siga em 
direções conhecidas por todos, ao invés de adotar a cada direções conhecidas por todos, ao invés de adotar a cada 
momento ações que podem parecer um caminho em zigzag.

Para quem não tem um objetivo certo, parece que a ideia de hoje 
é sempre melhor que a ideia de ontem. Mas amanhã alguém terá 
uma ideia ainda melhor que a ideia de hoje, e com isso aumenta a 
chance de perdermos o foco e abandonarmos uma ação sem ter 
terminado sua implementação.
 
No nosso dia a dia, todos utilizamos ferramentas de planejamento No nosso dia a dia, todos utilizamos ferramentas de planejamento 
para tornar a vida menos custosa. Assim, esperamos definir quais 
são os valores que norteiam a nossa Escola; queremos discutir 
como é a nossa missão e qual a visão de nosso negócio, ou seja, 
como queremos ser reconhecidos ao final do período. Para tanto, 
vamos conversar sobre nossas forças e nossas fragilidades; 
nossos riscos e nossas oportunidades. Ao final, vamos escolher 
nossos projetos e ações e ter um mapa estratégico com nossos projetos e ações e ter um mapa estratégico com 
indicadores. Porque tudo que fazemos tem que ser medido se 
quisermos avaliar nosso resultado.
 
Convido você a se envolver e participar, porque somente assim 
usaremos a força completa dessa Instituição para obter seus 
objetivos.

Boa TRAVESSIA!
 
Tarcísio Godoy


