As escolas beneficiadas pelo trabalho da Conspiração Mineira pela Educação apresentaram
resultados melhores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), medido pelo
MEC a cada dois anos, do que outras escolas públicas de Minas Gerais.

Impacto da Conspiração
Mineira pela Educação
Evolução do IDEB nas escolas públicas de Minas Gerais e nas
escolas impactadas pela Conspiração Mineira pela Educação
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Acesso ao conhecimento
Trilha do ENEM

O Trilha do Enem pode ser
acessado pelo link:
http://www.trilhadoenem.com.br

A Trilha do ENEM é uma das ferramentas de
maior impacto social criada pela Kroton, com
a capacidade de melhorar a vida de estudantes
de todos os cantos do País, lançada em 2015,
busca o desenvolvimento do estudante que

está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
A iniciativa consiste em um site desenvolvido especialmente para
facilitar os estudos das pessoas que pretendem prestar o ENEM, de
forma inteiramente gratuita, sejam elas de escolas públicas ou privadas
de todo território nacional.
Baseado em nossa metodologia de ensino adaptativo3 , ele aplica
simulados para os alunos inscritos na plataforma, identifica suas
principais deficiências e entrega os materiais necessários para
melhorar sua performance no exame.
3 O Ensino Adaptativo é um dos diferenciais do nosso modelo de ensino, o KLS 2.0.
Saiba mais sobre ele na seção Educação responsável e de qualidade – Ensino Adaptativo, na página 29.
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Durante todo o percurso de seus estudos, podemos acompanhar
sua evolução e apontar quais os caminhos a que deve se dedicar.
O aluno inscrito na plataforma tem acesso também a videoaulas
ao vivo, ministradas por professores que se tornaram celebridades
no Youtube, devido a sua capacidade de transmitir o conteúdo de
maneira dinâmica e extrovertida, prendendo a atenção e estimulando
os jovens em seu processo de estudo. Horas após a prova do ENEM,
realizamos a sua correção com transmissão em tempo real. A Trilha
do ENEM, dessa maneira, viabiliza que o aluno sem condições de
realizar um curso pré-vestibular, efetive seus estudos através da
nossa plataforma.
Ao todo, tivemos 260 mil pessoas que se beneficiaram da Trilha do
Enem, acessando um conteúdo interativo, disponível na mais alta
tecnologia de ensino adaptativo, e usaram de nossas tecnologias
avançadas de educação a fim de se prepararem para um momento
decisório em suas vidas, o ingresso no Ensino Superior.

Diferenciais do

Simulados

Simulador
de aprovações

Gamificação

Diário

Provas na mesma
metodologia
do
ENEM, com questões inéditas e todas
as de exames passados

Por meio do resultado no simulado, o
sistema avalia quais
faculdades e cursos o aluno poderia
cursar

Como em um jogo,
o aluno pode conquistar 65 insígnias
de acordo com sua
evolução, o que incentiva o estudo

O aluno pode registrar seus pensamentos e dificuldades, ganhando
ajuda quando
necessário
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Cursos Livres e de idiomas
Atuamos em benefício da sociedade, em prol da gestão da educação
pública, de estudantes em busca do sonho do Ensino Superior e,
proporcionamos qualificação profissional e pessoal, através dos
nossos cursos livres de férias e de idiomas ofertados, gratuitamente,
em nossas unidades e polos de ensino.
Assim, toda a comunidade pode se beneficiar da qualidade da nossa
educação, usufruir dos recursos disponíveis em nosso sistema de
ensino e se capacitar para o mercado de trabalho.
Dentre os diversos cursos de aprimoramento disponíveis para a
comunidade, os que tiveram o maior número de inscritos, durante
2016, foram:
Ranking
1
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Nome do Curso

Modalidade

Como a gestão de pessoas influencia o futuro das em- EAD
presas

Inscritos
6.614

2

Estimule seu espírito empreendedor

EAD

6.444

3

Trabalhe sua imagem no mundo corporativo

EAD

6.369

4

Vender melhor para vender mais

EAD

6.090

5

Finanças: conhecimento é a palavra-chave

EAD

6.043

6

Aprenda a organizar suas despesas pessoais

EAD

5.884

7

A primeira impressão é a que fica

EAD

5.118

8

Gerenciando seu próprio negócio. Dicas valiosas para EAD
um empreendedor

5.023

9

O perfil do profissional e o modelo de gestão no atual Presencial
momento econômico do País

4.087

10

Tire o seu projeto do papel

EAD

3.690

11

Como estar bem preparado para uma entrevista

EAD

2.626

12

Excel Avançado

Presencial

1.708

13

Excel Básico

Presencial

1.620

14

Oratória

Presencial

1.379

15

Auxiliar Administrativo e Financeiro e Contábil

Presencial

1.216

16

Primeiros Socorros

Presencial

1.130

17

Excel Intermediário

Presencial

905

18

Oficina de Fotografia

Presencial

897

19

Marketing Pessoal

Presencial

865

20

Oratória

Presencial

846

21

Auto Maquiagem

Presencial

836

22

Coaching empresarial

Presencial

831

23

Assistente Contábil/Fiscal

Presencial

829

24

Primeiros socorros

Presencial

748

25

Excel básico

Presencial

744
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Ao total, foram mais 75,4 mil inscritos que se beneficiaram com
nossos cursos livres de férias.
Para complementar nossa oferta de cursos de curta duração, em
2016, lançamos um novo Portal de Cursos Livres, que reúne, em uma
única plataforma, os cursos livres de EAD oferecidos pela Kroton e
empresas parceiras, como a Fundação Lemann, Instituto Península,
Endeavour, Portal Educação e Microsoft. Lançado em junho, ele já
conta com mais de mil cursos.

O Portal de Cursos Livres pode ser acessado pelo link:
www.cursoslivresead.com.br

Número de alunos que acessam
os cursos livres da Kroton
+ 20 %

Nossa plataforma online de
cursos livres teve início em
2012, com o número de
acessos crescendo ano a ano.
Em 2016, com o lançamento
de um novo portal, chegamos
a 89,3 mil alunos.
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