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nova escola e como chegamos até aqui

nosso propósito
fortalecer
o educador para
transformar o
Brasil

nova escola
A NOVA ESCOLA foi criada há 33 anos pela Fundação Victor Civita e é uma das marcas mais
respeitadas por professores no Brasil. Em 2015, a Fundação Lemann realizou uma pesquisa
para identificar qual a marca era referência para educadores e descobriu Nova Escola.

v
Revista
NOVA ESCOLA

1986

1998

No final de 2015, nos tornamos
uma investida da Fundação
Lemann como forma de aumentar
o nosso impacto na educação.

Revista
GESTÃO ESCOLAR

Fundação Lemann se torna a
mantenedora de NOVA ESCOLA

2009

2015

Site NOVA ESCOLA

2013
Versão digital
das revistas

2017 a 2019
▪ Teste de novos produtos
▪ Produto digital com
(revista digital
e clube de benefícios)
▪ Planos de aulas
▪ Cursos online
▪ Guias da BNCC
▪ Planner do Professor
▪ Formações presenciais

nova escola
a maior plataforma
de produtos e serviços
para educadores do Brasil

O site mais
completo
de recursos
pedagógicos

26%

dos professores
brasileiros lêem
Nova Escola*

20K

assinantes
revista impressa
e digital

6.000

planos de aula e

13

guias práticos

alinhados à
BNCC

100K 3MM
cursistas

visitantes
únicos mensais

mais de

A maior
comunidade
de educadores
no país

1,8MM

seguidores nas
redes sociais

*Pesquisa Ipsos, maio 2015 – Filtro: Professores de 1o e 2o graus (943.000): Nova Escola 26%, Veja 24%; Superinteressante 10%

Hoje fazemos muito mais
do que revista impressa
Apoiamos os educadores nas suas
carreiras e no dia-a-dia na escola,
além de valorizar educadores de todo o Brasil.

conheça o educador nova escola

perfil do leitor da revista

20 mil

78% mulheres
exemplares de
circulação média¹
67% 20 a 49 anos
3,8
69% classes BC
Leitores
por revista
76% professores
10
edições 32% gestores escolares
2

2

2

5

2

2

Por ano

(exceto férias escolares:
janeiro e julho)

96%
88%
88%

dos leitores acreditam que NOVA ESCOLA
contribui para a melhoria da Educação no Brasil3

57%

dos leitores já fizeram algo que gerou
oportunidade real de compra (ir até o
site, o pdv, comprar algo, etc)4

47%
48%

dos leitores decidiram que a revista é ou já foi
utilizada no planejamento de suas aulas3
dos leitores já fizeram algo em função dos
anúncios4

dos leitores visitam o site
dos anunciantes4
dos leitores costumam pesquisar
algo em função dos anúncios4

Fonte: 1Revista impressa e digital da Nova Escola 2018, 2Ipsos Connect: EGM Multimídia | jan. A dez./14 – 19 mercados – filtro: leitores NOVA ESCOLA 3Pesquisa NOVA ESCOLA – 1.300 respondentes,
4Pesquisa e Inteligência de Mercado – Grupo Abril (fev/15), 5Projeção Brasil de Leitores (2015)

perfil do usuário da plataforma

3 mi

80%

89%

5 mi

67%

72%

de visitantes
únicos por mês1

de páginas vistas
por mês1

30 mil

assinantes
da newsletter2

mulheres3

25 a 59 anos3

80%

Professores na
Educação Básica4

dos usuários tiveram alguma ação sobre anúncios5

dos usuários declaram que em algum momento
mudaram sua prática em sala de aula por causa de
uma reportagem3

70%

dos usuários consideram a internet o meio predileto
para se informar sobre produtos e serviços3

Fonte: 1Média Analytics 2019, 2NOVA ESCOLA jun/19 3Navegg dez/17 4Pesquisa e Inteligência de Mercado – Grupo Abril (fev/15 e jun/14), 5Pesquisa Associação Nova Escola (abr/16)

nossas oportunidades

o que anunciar?
Conheça nossos formatos e valores

Publicidade
tradicional

Publieditorial

Conheça nossos cases no site

PARCERIAS

Branded
content

Projetos
especiais e
outras
oportunidades

publicidade tradicional
o que é?
Anúncio
É o aviso através do qual se participa,
informa ou dá conhecimento ao público
sobre um produto, serviço, empresa, etc.
Tem aspecto puramente publicitário.

Prazos de entrega
e formatos no site

PARCERIAS

publicidade tradicional
revista impressa*
Formato
Página simples
Página dupla

Valor por edição
R$89.000
R$179.000

2/3 de página vertical

R$79.500

1/2 página horizontal

R$63.000

1/3 de página vertical

R$44.800

2ª capa + página 3

R$239.600

3ª capa

R$107.800

4ª capa

R$134.200

1 módulo (7x9)

R$8.600

2 módulos vertical/horizontal (7x18 / 14x9)

R$17.200

Sobrecapa (1ª, 2ª e 3ª capa)

R$486.000

Prazos de entrega
e formatos no site
*O conteúdo não será
disponibilizado na
revista digital.

PARCERIAS

publicidade tradicional
Sites

Tipo de preço
determinados

Home/Canais

ROS

Superbanner (mobile e desktop)

C.P.M.

R$174

R$164

Retângulo (desktop)

C.P.M.

R$174

R$164

Formato

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

publieditorial
Formato informativo mas com
aspecto publicitário explícito.
O foco sempre estará na marca
empresa ou produto. Material
identificado como “informe
publicitário”. Este formato é
interessante para explicar ideias
complexas, ensinar a usar o
produto, reforçar valores da marca,
gerar confiança e humanizar a
empresa. É importante contar
bem a história, de forma
envolvente, interessante e que
vá em linha com a linguagem de
NOVA ESCOLA ou da GESTÃO
ESCOLAR. Dessa forma, o leitor irá
se interessar mais pela leitura.
A produção pode ser feita pelo
cliente ou pela Nova Escola.

o que é?

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

publieditorial
revista impressa**
Formato

Valor por edição

Página simples

R$113.400

Página dupla

R$226.800

Encarte 4 páginas*

R$340.000

Encarte 8 páginas*

R$540.000

Encarte 16 páginas*

R$800.000

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

*O encarte é no formato 202x266mm, papel SCA 52gr e
lombada canoa. Para novos formatos, papel e tamanho
entrar em contato.
**O conteúdo não será disponibilizado na revista digital.

Publieditorial
Sites e redes sociais
Formato

Nova Escola

Gestão Escolar

R$170.000

R$120.000

Página simples









1 página no site escolhido

Logo fixo na página do site com “informe publicitário”
Superbanner e square fixos na página do site por 30 dias
4 diárias na home do site
2 chamadas na newsletter

2 posts no Facebook do site
2 matérias Nova Escola chamando o publieditorial
como relacionados por 30 dias

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

Branded content

Conteúdo editorial
patrocinado
Conteúdo 100% editorial sem
aprovação do anunciante, mas
com menção ao seu apoio. É
uma forma de os anunciantes
relacionarem sua marca a um
conteúdo de forma indireta –
explorando uma temática que,
ao ser amplamente divulgada,
beneficia o anunciante.

O que é?

Branded content
Co-branded
Conteúdo 100% customizado que proporciona ao
anunciante a oportunidade de estar em contato
com a audiência. Formato informativo que privilegia
o conteúdo prático e relevante. O foco sempre
estará no leitor ou expectador. Material identificado
como “apresentado por logo”. Este formato é
interessante para a imagem da marca. O conteúdo
se adequa perfeitamente à linha pedagógica e o
linguajar da NOVA ESCOLA e da GESTÃO
ESCOLAR, portanto isso gera maior engajamento
do que um material puramente publicitário.

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

Conteúdo produzido e
difundido em parceria
entre a Associação Nova
Escola e um anunciante
que partilham de um
mesmo valor.

Branded content
Revista impressa**
Formato

Valor por edição

Página simples

R$134.300

Página dupla

R$268.600

Encarte 4 páginas*

R$400.000

Encarte 8 páginas*

R$640.000

Encarte 16 páginas*
Co-branded e conteúdo editorial patrocinado

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

R$960.000
sob consulta

PARCERIAS

*O encarte é no formato 202x266mm,
papel SCA 52gr e lombada canoa.
Para novos formatos, papel e
tamanho entrar em contato.
**O conteúdo não será
disponibilizado na revista digital.

Branded content

Valores de produção sob consulta
Prazos de entrega e formatos no site

PARCERIAS

Sites e redes sociais
Formato

Nova Escola

Gestão Escolar

Facebook live
 1 Facebook live ao vivo com especialista apresentado pelo parceiro
 2 chamadas na newsletter
 4 posts no Facebook chamando para o Live

R$90.000

R$70.000

E-book
 1 página simples por 30 dias
 1 e-book de 8 a 10 páginas
 Logo fixo na landing page e na última página do e-book
 Superbanner e square no site levando para landing page por 30 dias
 2 chamadas na newsletter
 2 posts no Facebook do site escolhido
 Botão “baixar e-book” em 5 matérias Nova Escola por 30 dias

R$150.000

R$90.000

Página simples
 1 página no site escolhido
 Logo fixo na página do site com “apresentado por”
 Superbanner e square fixos na página do site por 30 dias
 7 diárias na home do site
 2 chamadas na newsletter
 4 posts no Facebook do site
 5 matérias Nova Escola chamando o branded content como relacionados por 30 dias

R$200.000

R$140.000

Hotsite
 1 hotsite interativo
 Logo fixo na página inicial do hotsite
 4 chamadas na newsletter
 8 posts no Facebook do site
 10 matérias Nova Escola chamando o branded content como relacionados por 30 dias

R$400.000

R$340.000

Sob consulta

Sob consulta

Co-branded e conteúdo editorial patrocinado

Projetos Especiais
Multiplataformas
Os projetos especiais visam ampliar de forma significativa a
visibilidade, percepção da marca e o market share de nossos
clientes, parceiros e anunciantes.
O planejamento é feito sob medida para cada anunciante
e pode incluir pesquisas, eventos, seminários, cadernos
e edições especiais, posts nas redes sociais, Facebook Live,
blogs, hotsites, concursos, relacionamento, experimentação
e outras ações inovadoras de comunicação.
De parcerias estratégicas a formatos diferenciados de anúncios,
temos sempre uma solução desenhada para você.

Valores, prazos e
formatos sob consulta

O que NOVA ESCOLA
pode fazer pela sua marca?
publicidade@novaescola.org.br

(11) 3504-9335

