
A primeira e única publicação 100% voltada para os 
gestores de escolas confessionais do Brasil

M Í D I A  K I T



A Revista de quem 
ama e administra a
educação confessional 
no Brasil!



Pautas da revista

• Gestão escolar

• Marketing educacional

• Inovação 

• Educação confessional

• Mercado das escolas cristãs



Público-alvo

• Diretores, coordenadores e 
professores de escolas confessionais

• Associações de escolas cristãs

• Influenciadores diversos: líderes das 
principais denominações, membros 
de conselhos, palestrantes, entre 
outros.



Revista Impressa

865 escolas confessionais
distribuídas pelos Correios, nominais aos gestores de 
cada escola.

+ Mailing de parceiros e influenciadores

+ Associações educacionais cristãs

Tiragem impressa: 1200 unid



Distribuição 
Revista Impressa: 
escolas por estados

Base dezembro/2019
(em constante atualização)

Edição

Nº 05
em julho



Revista digital
• Mais de 5.000 educadores 
de escolas confessionais

• Mailing de parceiros e influenciadores

• Associações educacionais cristãs

• Download gratuito no site Prospecta 
Educacional



• Mailing atualizado e em 
constante crescimento

• Escolas de diversas 
denominações e 
independentes, 100% 
particulares

• Instituições de diversos 
portes, de 100 a 8000 
alunos.

Mailing Prospecta

5 mil
educadores

865
escolas confessionais



Tabela comercial Edição

Nº 05
em Julho 
de 2020

01 página

R$5.000,00

por R$2.500,00

1/2 página

R$3.000,00

por R$1.500,00

2ª ou 3ªpágina

R$7.000,00

por R$3.500,00

Contra-capa

R$10.000,00

por R$5.000,00

Versão Impressa + Digital



BONIFICAÇÃO
Julho / Agosto de 2020

• Super banner 
(780 x 90)
Novo site Veredas

• Selo (120 x 60)
Página do evento digital
Prospecta Summit 2020



Marcas anunciantes nas primeiras 04 edições



Quem 
somos?



A Revista Veredas educacionais é um projeto da  
LK Comunicação e Marketing e Prospecta Educacional, 

empresas que atuam no segmento de marketing 
educacional e contam com profissionais com longa 

experiência em gestão e marketing educacional.

Uma publicação de quem há mais de 20 anos 
trabalha com educação confessional 



“ A Revista Veredas Educacionais 
nasceu para ser um espaço de apoio ao 
gestor educacional cristão. Os assuntos 
abordados visam contribuir para o 
cumprimento do árduo trabalho de 
educar e administrar uma escola 
confessional. 
Entendemos que o objetivo do gestor 
cristão vai muito além de alcançar uma 
instituição com excelência educacional, 
mas, sim, educar com valores bíblicos de 
modo a  transformar vidas, apoiar 
famílias e impactar o mundo.”

Leonardo Oliveira – Coordenador Geral



(27) 98115-5312 /  99256-6767 / 2142-7974

www.prospectaeducacional.com.br
comercial@prospectaeducacional.com.br


