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Sucesso do aluno
Formar pessoas e ajudá-las a transformar seus sonhos
em realidade é o que nos move. Acreditamos que a
educação é a ferramenta fundamental para promover
uma nova visão de mundo e, por isso, nos dedicamos a
oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade,
com ofertas e produtos diferenciados e únicos. Por meio
deles, geramos valor para nossos alunos em todas as
etapas de sua vida, desde a infância até a vida adulta.
Além dos requisitos técnicos, a educação deve viabilizar
um novo mundo à pessoa, deve ser cidadã e solidária com
as necessidades individuais. Foi com esses princípios que
construímos nosso modelo pedagógico de ensino. E,
por meio dessa educação, acreditamos formar cidadãos
conscientes que vão transformar o mundo.

Educação Básica
É na Educação Básica que acontece o primeiro contato
do nosso aluno com a educação formal, em um dos
momentos mais sensíveis e produtivos de sua vida:
a infância e adolescência. Trata-se de uma idade
particularmente fértil e especial, onde o aluno aprende
as bases de comportamentos e conhecimentos que
irão estruturar toda a sua vida, influenciando na sua
capacidade de exercer sua cidadania e colocar em prática
seus projetos de vida.
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Educação Básica

Sistema de ensino

Oferece material didático, treinamento e tecnologia educacional para 678
escolas associadas e mais de 200 mil alunos em todo o país.

Gestão de escolas

Realiza a gestão do processo educacional e coordenação de escolas para três
empresas parceiras.

Colégio próprio

Localizado em Belo Horizonte, o Colégio Pitágoras Cidade Jardim expõe as
soluções educacionais do Sistema de Ensino da Rede Pitágoras.

Nosso principal modo de atuação é por meio da Rede Pitágoras, que oferece
um sistema de ensino completo de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio. Por meio dele, entregamos soluções educacionais exclusivas que
incluem coleções didáticas, treinamento de professores, avaliações e uma
plataforma digital de aprendizagem, com foco na preparação para o ENEM,
colaborando para o acesso ao Ensino Superior. Estamos entre os maiores
Grupos Educacionais do país nesse segmento, com 678 escolas associadas e
mais de 200 mil alunos vinculados.
Em 2017 iniciamos um ciclo de atualização do material didático utilizado pela
Rede Pitágoras, em consonância com as novas diretrizes da Base Nacional
Comum Curricular. Em 2018, devemos lançar os novos materiais do 9º ano do
Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, com previsão de entregar as
demais séries até 2020.

Ao longo do ano, fechamos uma parceria com o Google, que
passará a fornecer uma plataforma inovadora de aprendizagem a
ser usada por nossos alunos e professores. Com um layout moderno
e intuitivo, ela trará uma série de novas ferramentas interativas em
linha com nosso sistema de ensino.
Também desenvolvemos o Capacitar EAD, um novo produto de
formação continuada para gestores da Educação Básica e escolas
parceiras, em conjunto com a Universidade Kroton (saiba mais
na página 64). Em 2018, deveremos lançar 27 cursos dentro
desse enfoque.
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Além da Rede Pitágoras, atuamos na Educação Básica por
meio da gestão de escolas de empresas parceiras, voltadas
para as famílias de seus funcionários. Em 2017, gerimos
escolas para a Embraer, em São José dos Campos (SP) e
Botucatu (SP), para a Vale, em Carajás (PA) e Ourilândia do
Norte (PA) e para a Alcoa em Juruti (PA).
Também contamos com um Colégio próprio de Educação
Básica localizado na cidade de Belo Horizonte (MG): o
Colégio Cidade Jardim. Em 2017, reformulamos o conceito
de contra turno para os alunos do período integral. Em
parceria com a Park IS, uma escola bilíngue e internacional
sediada em Portugal, desenvolvemos um novo produto
de sistema de ensino, ancorado nas 21st skills, bilingual
learning e Project work, que estimula o aluno a encarar
desafios, com flexibilidade e autonomia, visando uma
nova forma de aprender e se relacionar com a língua
inglesa. O projeto será implantado no Colégio Cidade
Jardim em 2018, com oferta para as redes de ensino
em 2019.
Com o planejamento estratégico realizado em 2017,
a Educação Básica passou a ser uma das nossas áreas
prioritárias de crescimento, baseado na ampliação da gestão
de novos colégios próprios no segmento premium, com foco
na qualidade e serviços de excelência. Para alavancar este
modelo, iremos adquirir fortes marcas regionais de destaque,
viabilizando seu crescimento em suas zonas de influência e
preservando o projeto pedagógico e seus diferenciais, para
que mais famílias possam ter acesso a uma educação de
excelência. Em 2018, já teremos a divulgação das primeiras
aquisições.
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Trilha do ENEM
A Trilha do ENEM é uma ferramenta gratuita que disponibilizamos para estudantes de todo o país a fim de ajudá-los a realizar seu sonho de ingressarem
no Ensino Superior através do seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Trata-se de uma plataforma desenvolvida com base em
nossa metodologia de ensino adaptativo que oferece simulados e conteúdos para melhorar sua performance no exame.

Simulados

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

Inscritos no sistema (milhares)
82%

41,9

23,0

Simulador de
aprovações

Ensino adaptativo

Gamificação

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

Com base na performance dos alunos,
entrega materiais focados em suas
deficiências.

Como em um jogo, o aluno pode
conquistar insígnias de acordo com
sua evolução, incentivando o estudo.

2016

2017

Mais de 38 mil

simulados Trilha do ENEM
realizados pelos alunos inscritos
na plataforma

www.trilhadoenem.com.br
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*depoimentos reais dos alunos da plataforma Trilha do ENEM

Como a Trilha do ENEM ajuda a realizar sonhos

“Estou gostando do Trilha do
ENEM pois está me ajudando a
correr atrás dos meus sonhos. A
rotina de estudos é cansativa, mas
sei que no final todo o esforço vai
valer a pena.”

“Ultimamente vinha me sentido
desmotivada com os estudos. Mas
encontrei esse site maravilhoso,
que vai me ajudar muito nessa
reta final. Logo minha animação
reapareceu!”

“Estou gostando muito do site,
tirando dúvidas e aprendendo a
interpretar texto.”

“É um privilegio ter a oportunidade
de usar a plataforma. Meu sonho é
passar na faculdade de agronomia.”

“Eu tenho pouco tempo para
estudar, já que tenho uma filha
de 11 meses. Trabalho pela
manhã e de noite estudo em um
colégio estadual. O meu sonho é
ser enfermeira ou policial , para
cuidar e proteger o próximo. Torço
para que o programa me ajude!”

“Será a primeira vez que eu irei
prestar o ENEM. Me sinto numa
posição ruim, desacreditado e com
muitas dificuldades. Mas pretendo
usar o Trilha do ENEM para estudar,
ir alcançando minhas metas aos
poucos e, com muito esforço, fazer
uma boa prova.”
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O aluno inscrito na plataforma tem acesso também a
vídeos ao vivo, que se dividem entre aulas com professores
e influenciadores do Youtube e correções de gabaritos e da
prova do ENEM. Em 2017, a divulgação do gabarito extraoficial
do exame gerou 64,5 mil acessos ao site.
Durante o ano, foi criada uma interface voltada aos
professores e diretores de escolas, de forma a poderem
acompanhar a evolução dos alunos e contribuir com seu
desenvolvimento. Dessa forma, geramos valor para a
sociedade como um todo, contribuindo para transformar a
vida de milhares de estudantes e melhorar o desempenho
acadêmico de escolas, especialmente da rede pública
de ensino.

Giro de profissões
Promove a visita de alunos de escolas
públicas e particulares em unidades da
Kroton, a fim de conhecerem os diferentes
cursos e tirarem dúvidas sobre as profissões
que podem escolher.

Qual o seu dom?
Plataforma online gratuita que realiza
testes vocacionais para qualquer estudante
interessado em pesquisar qual carreira
seguir. Para isso, o usuário precisa preencher
um questionário interativo e pedir a
colaboração de amigos nas redes sociais
para traçar seu futuro perfil.
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