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Investimento por área de conhecimento (R$ milhares)
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Já foram beneficiados cerca de 29 mil educadores e 1 milhão de
alunos, em mais de 12 estados do Brasil. Os piores resultados
no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e os
menores índices do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
são os critérios primordiais para implantação do SGI pro bono,
ou seja, sem custos para as Escolas e Secretarias Municipais
de Educação.
Replicando o formato extremamente bemsucedido da Conspiração Mineira pela
Educação, a Kroton lançou em agosto de
2016 a Aliança Brasileira pela Educação,
que teve início na cidade de São Paulo
atendendo cerca de 300 escolas estaduais
e totalizando aproximadamente 350 mil
alunos beneficiados.
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Além dos projetos, iniciativas sociais e procedimentos pro
bono realizados pelas nossas instituições de ensino, temos
uma sólida atuação social através da   Fundação Pitágoras,
que atua, desde a criação da Kroton, como nosso braço social.
A Fundação desenvolveu uma metodologia avançada de
gestão, chamada de Sistema de Gestão Integrado (SGI).   O
SGI é implantado na rede pública de ensino básico, apoiando
tecnicamente suas lideranças e transferindo sua metodologia.
Os resultados mais flagrantes dessa implantação são avanços
significativos da aprendizagem dos alunos e a melhoria e
inovação dos processos e práticas de gestão.
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Em 2017, houve a expansão para todas as escolas estaduais
através do uso da tecnologia à distância, que transmite em
tempo real para todas as diretorias do interior do estado os
Fóruns de Diretores. Ao final do ano, foi realizado o Fórum
Especial de Diretores em Belo Horizonte, que foi transmitido
ao vivo para todo o Brasil. As IES Kroton foram convidadas a
participar, no papel de anfitriões das escolas públicas regionais,
criando assim uma ponte entre as nossas instituições e a rede
pública de educação básica.

Conspiração Mineira pela Educação
A Fundação Pitágoras lidera há mais de 11
anos, no estado de Minas Gerais, o Movimento
Conspiração Mineira pela Educação, cuja
estratégia principal é fortalecer a liderança
das escolas públicas, através de encontros
sistemáticos – Fóruns de Diretores – para
a troca de experiências e intercâmbio das
melhores práticas, dentro dos cinco temas
escolhidos pelos próprios diretores como as
grandes questões fundamentais para uma
escola de qualidade: Pacificação, Motivação
dos Alunos, Motivação dos Professores,
Integração Família/Escola e Melhoria dos
Indicadores Oficiais de Aprendizagem. São
beneficiadas 1.741 escolas das redes públicas
municipal e estadual e 1,3 milhão de alunos.
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Dois outros grandes projetos foram implementados pela Fundação Pitágoras em
parceria com as IES/Kroton. O primeiro é referente aos “Projetos Prisionais”, que
se baseiam em iniciativas na área prisional como forma de contribuir para reverter
o ciclo perverso da violência e exclusão social que o atual sistema carcerário do
nosso país enfrenta.   O objetivo é levar educação de qualidade para o sistema
prisional, promovendo iniciativas legitimas de ressocialização, tais como: a)
Assistência jurídica pro bono prestada por alunos, professores e a coordenação
da Faculdade Pitágoras Cidade Acadêmica/BH, fornecendo atendimento jurídico
e apoio aos familiares dos presos sem acesso à justiça (saiba mais na página 49).
b) Distribuição de cartilhas informativas para as famílias sobre as regras sociais
de visita e segurança nos presídios. c) Implantação do programa sistemático
de leitura nas unidades prisionais para alcançar a um só tempo a melhoria da
capacitação dos presos e a remição da pena.
Tais ações foram implementadas em fase piloto no Estado de Minas Gerais e,
pelos resultados alcançados, terão uma gradual expansão em 2018 para as outras
regiões do país.
O segundo grande projeto, refere-se à “Primeira Infância”, que também foi
implementado como piloto no Estado de Minas Gerais e deve ser expandido em
2018 para outras regiões do Brasil. O projeto garante a continuidade do Programa
Criança Feliz, do Ministério de Desenvolvimento Social, que foi testado e validado
por mais de uma década no Rio Grande do Sul.
Estudos científicos no mundo todo comprovam que o investimento na primeira
infância é o mais inteligente e efetivo que um país pode fazer. Nos primeiros
mil dias de vida, da concepção até os três anos de idade, existe uma janela de
desenvolvimento cognitivo e emocional que, se aproveitada, ou seja, se as
crianças receberem o estímulo e o afeto adequado, propicia o desenvolvimento
de adultos inteiros, preparados para lidar com as adversidades e desafios da vida.
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Em 2017 foram realizadas em parceria com
o Ministério do Desenvolvimento Social e as
Instituições de Ensino da Kroton inúmeras
capacitações dos profissionais que estarão in
loco atuando junto às crianças e suas famílias
nas áreas mais vulneráveis.

passaram por um processo de seleção interna
criterioso e foram escolhidos considerando
o seu potencial de transformação social por
meio da educação, a responsabilidade e o
alinhamento com a missão, visão e valores da
Companhia, valorizando as nossas marcas.

Além do propósito de oferecer ensino de
qualidade a seus alunos, a Kroton contribui
com a evolução da sociedade como um todo,
auxiliando na continuidade de projetos que
têm a capacidade de, também, transformar
vidas em diversas áreas, pois acreditamos que a
educação é a política pública de maior impacto
social, a que mais promove o desenvolvimento
econômico e a plataforma mais efetiva para
todas as demais políticas públicas.

Por meio de incentivos fiscais voltados para
Fundos do Idoso, ajudamos a manter o Hospital
de Câncer de Barretos (SP) (referência nacional
nesse setor) e o projeto Rede CeMais 3i, que
capacita profissionais e fortalece a rede de
gestão de 28 instituições mineiras, assistindo
mais de 1,1 mil idosos.

Patrocínios e fomento à cultura
Em 2017, projetos de diferentes instituições
brasileiras, aprovados em Leis de Incentivo
Fiscal, receberam o apoio da Companhia na
realização de suas atividades. Os projetos

Com a Lei de Incentivo ao Esporte, o
projeto Equipe Competitiva Orcampi seguiu
trabalhando com jovens promessas do
atletismo, oferecendo conhecimento técnico
e estrutura de ponta, na cidade de Campinas
(SP); e o Instituto Superar, no Rio de Janeiro,
teve o apoio para incentivar o desenvolvimento
humano através do esporte paraolímpico,
voltado para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida.

Por meio da Lei Rouanet, o MuBe - Museu
Brasileiro de Escultura, em São Paulo, recebeu
o nosso patrocínio. Em São Sebastião (SP),
o projeto Gerando Futuro, do Instituto
Verdescola, recebeu incentivo da Kroton
por meio do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Fumcad), para
o reforço na qualidade do conhecimento
adquirido por jovens de escolas públicas. E a
Lei do Audiovisual favoreceu o nosso apoio
a produções cinematográficas da produtora
Gullane.
“A Kroton vai além de suas fronteiras. Ela
apoia, investe, doa, patrocina organizações
que, à sua maneira, também transformam o
futuro, estimulam a diversidade, aproximam as
comunidades e estão alinhadas com o propósito
da Companhia.” Denise Miyabara, Gerente de
Responsabilidade Social Sênior.
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