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Bolsas e seguro

Além do financiamento, nós também possuímos programas que 

oferecem bolsas de estudo a grupos especiais de alunos. Entre 

essas bolsas, destacamos:

• EducaMais: oferece bolsas de até 75%, destinadas a alunos 

selecionados pelo Instituto Educar;

• Bolsa Diretor Institucional: aplicada de acordo com a estratégia 

local dos diretores das unidades, visando aumentar sua influência, 

captação, retenção e qualidade;

• Bolsa Transferência: concedida para alunos vindos de outras 

faculdades;

• Convênio Empresa: destinada a funcionários de empresas 

conveniadas à Kroton;

• Bolsas Santander Universidades: por meio de uma parceria 

com o Programa de Mobilidade Internacional do Banco Santander, 

oferecemos bolsas em universidades internacionais. Em 2016, 

elas contemplaram 39 alunos e dois professores, que tiveram a 

oportunidade de estudar em países como China e Espanha.

A partir de 2016, começamos a oferecer um seguro educacional 

facultativo, que garante aos alunos o pagamento de até seis 

mensalidades no caso de perda involuntária do emprego. Para ter 

acesso ao benefício, o aluno precisa aderir ao seguro e, no caso 

de perda de renda, comprovar vínculo empregatício de no mínimo 

12 meses. 

Apoio à Educação Pública
Aliança Brasileira pela Educação 

Promovendo a qualidade na rede pública 

Fonte: Acervo Kroton
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Alcance da Aliança Brasileira 
pela Educação 2016

1 
estado

1 
município

300 
escolas

300 diretores 
de escolas 

beneficiados

cerca de 

A nossa principal ação de Responsabilidade Social em 2016 foi 

o lançamento da Aliança Brasileira pela Educação, um projeto 

criado com o objetivo de desenvolver a educação não só dentro 

das nossas Unidades, mas em todo o País. A Aliança tem a missão 

de contribuir para a melhoria das escolas públicas brasileiras, com 

foco na educação básica, por meio de uma Aliança Intersetorial — 

entre Governo, Empresas e Fundações —, tendo a Kroton como a 

articuladora. 

Seu principal foco é o fortalecimento da liderança dos diretores das 

escolas da rede pública municipal e estadual, principais responsáveis 

por promover as transformações que impactam a aprendizagem 

dos alunos. Para isso, propomos a realização de Fóruns de Diretores, 

encontros sistemáticos mensais com o objetivo de promover a troca 

de experiências e o intercâmbio das melhores práticas. 

A Aliança Brasileira pela Educação foi lançada no dia 31 de agosto 

de 2016, em um evento realizado em parceria com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. A cerimônia contou com mais 

de 400 convidados, entre eles representantes do poder estadual, do 

MEC e diretores de escolas públicas.

Até o final de 2016, já realizamos oito Fóruns na cidade de São 

Paulo, que contaram com a presença de mais de 300 diretores de 

escolas estaduais que, juntas, atendem mais de 300 mil alunos. Os 

encontros também contaram com 23 voluntários da Kroton. 

30 mil 
alunos 

beneficiados
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No dia 7 de dezembro de 2016, a Aliança foi apresentada às 

autoridades brasileiras em uma audiência pública no Senado Federal. 

O nosso plano é expandir seu alcance, gradualmente, para outras 

regiões em 2017, atingindo não só escolas estaduais, mas também 

as municipais de outros estados brasileiros.

Fundação Pitágoras

Gestão avançada para as escolas públicas

A Fundação Pitágoras, principal parceira da Kroton na Aliança 

Brasileira pela Educação, tem como missão contribuir para a 

melhoria da educação pública brasileira, especialmente nas redes 

municipais. Para isso, desenvolveu o Sistema de Gestão Integrado 

(SGI), uma tecnologia de gestão que otimiza os esforços de alunos, 

educadores e lideranças com foco na melhoria do ensino.

A Fundação orienta a implantação do SGI na rede pública de ensino 

e oferece apoio técnico ao longo de dois anos. O principal resultado 

dessa aplicação é um grande avanço na aprendizagem dos alunos, 

principalmente em suas habilidades de leitura, escrita, cálculo, 

expressão oral, solução de problemas e aprendizagem ativa.

Criada em 1999 como uma organização do terceiro setor, a 

Fundação Pitágoras já beneficiou 30 mil educadores e mais de 736 

mil alunos em 12 estados brasileiros.

Os resultados da entrada do SGI nos municípios são claros, com 

melhoria acentuada nos Índices do MEC. 

Alunos do Colégio Pitágoras Cidade Jardim, Belo Horizonte (MG). 
Fonte: Acervo Kroton
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Alcance do SGI

12 
estados

111 
municípios

1.131 
escolas

30.064 
educadores 
beneficiados

736 mil 
alunos 

beneficiados

3.050 
educadores 
certificados

As escolas que implantaram o SGI apresentaram resultados melhores no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), medido pelo MEC a cada dois anos, do que 

outras escolas públicas do Brasil.

Evolução do IDEB nas escolas públicas brasileiras e nas escolas que 
adotaram o SGI
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Após a implantação do SGI, a Fundação Pitágoras aplica o Programa 

de Gestão Avançada (PGA) para promover a evolução do sistema de 

gestão nos municípios atingidos. Ele visa divulgar entre os educadores 

os critérios de Excelência do SGI, instruir as escolas e secretarias 

de educação para aprimorar seu desempenho e desenvolver o 

conhecimento organizacional da rede municipal.

Conspiração Mineira pela Educação

A Aliança Brasileira pela Educação se baseou em uma experiência 

bem-sucedida realizada em Minas Gerais. A Conspiração Mineira 

pela Educação, coordenada pela Fundação Pitágoras, atua há mais 

de 10 anos promovendo encontros de diretores e alianças em prol 

da educação no estado. 

O projeto já alcançou 1.353 escolas, impactando mais de 1 milhão de 

alunos. Foram realizados 135 fóruns de diretores, discutindo temas 

como pacificação das escolas, motivação dos alunos e professores, 

integração das famílias e melhoria dos indicadores de aprendizagem.

Por conta de seu tempo de atuação e eficácia, a Conspiração 

Mineira pela Educação já gerou resultados comprovados, deixando 

seu legado, nos locais onde atuou.

Alcance da Conspiração 
Mineira pela Educação
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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.

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

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 Adapta-
tivo, na página 29.

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

http://www.trilhadoenem.com.br

