Educação responsável
e de qualidade
A melhor escolha para estudar

Educação Básica
A busca pelo conhecimento começa na infância
Na Educação Básica, atuamos principalmente através da Rede
Pitágoras, oferecendo nosso Sistema de Ensino para escolas
de Educação Infantil,
Fundamental e Médio.

Ensino

Por
meio
dele,
entregamos
soluções educacionais completas
que incluem coleções didáticas,
treinamento
de
professores,
avaliações e uma plataforma digital
de aprendizagem, com foco em
diversos conteúdos e destaque
para a preparação para o ENEM e
outros exames de acesso ao Ensino
Superior.

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

Em 2016, atendemos 669 escolas associadas em 423 municípios
espalhados por 26 estados do País.
Nesse período, também desenvolvemos nossa primeira Coleção
Modular de material didático. Voltada ao Ensino Médio, ela permite
que as próprias escolas associadas decidam o ritmo em que o
conteúdo vai ser passado aos alunos. Os professores podem, por
exemplo, dividir toda a matéria ao longo das três séries do Ensino
Médio, mas também podem transmitir todo o conteúdo nos dois
primeiros anos e focar o terceiro exclusivamente em matérias de
revisão e reforço para o vestibular.

Responsabilidade Social
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Também atuamos na Educação Básica por meio da gestão de
escolas de empresas parceiras. Em 2016, tivemos contratos com a
Embraer, Vale e Alcoa, gerindo escolas em São José dos Campos
(SP), Botucatu (SP), Carajás (PA), Juruti (PA), Paraopebas (PA) e
Ourilândia do Norte (PA).
Além dessas, também possuímos
uma escola própria em Belo
Horizonte (MG) — o Colégio Cidade
Jardim —, que atende cerca de
650 alunos e serve como vitrine
para as soluções educacionais que
oferecemos em nosso sistema de
ensino. No ano passado, o Colégio
subiu mais de 115 posições no ranking
nacional do ENEM, reforçando os
indicadores de qualidade dos nossos
Colégio Pitágoras Cidade Jardim, Belo Horizonte (MG).
serviços educacionais.
Fonte : Acervo Kroton

Educação Superior
Modelo pedagógico inovador
Para os alunos do Ensino Superior, oferecemos nossa educação de
qualidade por meio de um modelo pedagógico próprio: o KLS 2.0
(Kroton Learning System).
O KLS 2.0 é um sistema de ensino inovador, composto por materiais
didáticos, avaliações, treinamentos de professores, atividades e
aulas para que o aluno alcance o perfil profissional desejado em
cada curso.
Todo esse sistema se baseia em três pilares:
Pilares do
KLS 2.0

Formação para a
empregabilidade

24

Relatório de Sustentabilidade 2016

Ensino
baseado em
competências

Personalização
em escala

