


PREPARADOS PARA

OS NOVOS DESAFIOS_
DA EDUCAÇÃO



Numa sociedade que sempre se reinventa, educar é se comprometer com o desenvolvimento 
integral e contínuo. Acima de tudo, é compreender cada escola como um ecossistema 
único para ajudar a construir projetos de vida alinhados às expectativas de cada indivíduo.

Com forte presença nas Américas e na Europa, o Grupo Santillana, por meio 
de todas as suas marcas, tem o compromisso global de entender a identidade, 
a missão e o momento de cada instituição educacional, a fim de fomentar um 
mundo integrado de vivências e descobertas em constante movimento.

LIDERANÇA E COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

132 mil
 Escolas parceiras

1º Lugar do Brasil 
ENEM, ITA e IME

27 milhões
de alunos usuários 
de nossas soluções

1,7milhão
de professores 
adotantes

9 milhões 
de avaliações 
aplicadas



CONHEÇA NOSSA 
FORMA DE ENSINAR

Oferecer materiais elaborados por autores renomados  
e editores especialistas é um compromisso que assumimos 
há mais de 50 anos.
 
Da Educação Infantil ao Pré-vestibular, nossas  
obras estimulam o desenvolvimento de habilidades  
e competências essenciais.
 
Nossos conteúdos têm como foco o domínio da linguagem e 
a educação em valores, exercitando a leitura, a interpretação, 
a comunicação e a escrita, e estimulando conexões com outras 
áreas do conhecimento para a formação integral dos alunos.
 
Tudo para garantir uma experiência de aprendizagem rica, 
significativa e multiplataforma.

   SOLUÇÕES EDUCACIONAIS MÚLTIPLAS, 
COM EXCELÊNCIA EDITORIAL



FALE CONOSCO

PRESENCA NAS REDES SOCIAIS

www.moderna.com.br

0800 17 2002

moderna@moderna.com.br

redes.moderna.com.br

@editoramoderna

/editoramoderna

Nossa equipe pedagógica acompanha 
a implementação das soluções para 
obtenção dos melhores resultados. 

• Apresentação da proposta 
pedagógica, estrutura dos 
materiais impressos e digitais.

• Suporte e acompanhamento aos 
professores para execução do 
planejamento, alinhado com o material 
didático e o projeto pedagógico da escola.

• Plantão pedagógico por telefone e 
e-mail, com equipe especializada nas 
diversas áreas do conhecimento.

ASSESSORIA CONSTANTE

Oferecemos gratuitamente obras de 
referência para atualização profissional 
e para o fomento de políticas públicas. 

  RESPONSABILIDADE   
SOCIAL E AMBIENTAL

Materiais para formação continuada

Práticas sustentáveis
Em nossa produção, temos o compromisso de 
utilizar insumos sustentáveis para o meio ambiente 
e oferecer conteúdos de conscientização para 
melhores práticas.

Saiba mais em www.moderna.com.br/sustentavel

Nossas escolas parceiras recebem 
conteúdos inéditos e exclusivos, impressos 
e digitais, para formação, tendências 
educacionais, atualização pedagógica e 
subsídios de apoio à prática educativa.
 
Educatrix: www.moderna.com.br/educatrix  
Blog: redes.moderna.com.br

PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS



A proposta da Moderna 
que vai fazer a sua escola 
voar mais alto!

 E 
EDUCAÇÃO 
Materiais didáticos disponíveis em duas opções, 
de acordo com a faixa etária: livros integrados 
ou livros disciplinares.

Materiais didáticos completos, de acordo 
com a BNCC.

E mais!
• 2 livros de literatura por ano.
• Cartazes, tabuleiros e recursos complementares.
• Caderno Vai e Vem.
• Portal educacional.

PACOTE BÁSICO
Livros didáticos.
Cadernos de atividades.
2 livros de literatura por ano.
Cartonados, adesivos e jogos. 
Caderno Vai e Vem.
Portal educacional.
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UPGRADE (OPCIONAL)
Livros didáticos de Arte.
Livros didáticos de Língua Inglesa.

A Solução propõe uma abordagem facilitadora para 
que a escola se comprometa com os reais desafi os da 
aprendizagem. Nosso compromisso é desenvolver as 
competências cognitivas e socioemocionais previstas 
na BNCC, gerando benefícios para toda a escola.

ENSINO

SOLUÇÃO EDUCACIONAL

UM GRANDE  PARA AS 
NECESSIDADES DE  REAIS!

A Solução Educacional Novo Pitanguá é recomendada para diretores que precisam inovar, 
contando com a consistência e a segurança de parcerias sólidas no mercado.

Ao estabelecer um compromisso entre a escola e a Moderna, o gestor poderá garantir 
benefícios para todos!

Materiais didáticos baseados 
em quatro eixos essenciais: 

1. Formação cidadã.
2. Competências socioemocionais.
3. Aprendizagem mão na massa.
4. Envolvimento familiar.

a
lu

nos

Condições especiais de 
compra e recebimento 
do material didático.

fa
mílias

Materiais práticos, com
uma metodologia clássica e 
orientações passo a passo.

pr
ofessores

Vantagens de 
negociação exclusivas. 

es
cola

0800 17 2002www.moderna.com.br/pitangua moderna@moderna.com.br
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Uma linha de negócio da Moderna que desenvolve 
projetos educacionais voltados para professores 
e alunos das escolas públicas de todo o Brasil.

SET Brasil é o sistema de ensino da Moderna para as redes públicas de ensino. Além 
de estruturar a implementação da BNCC, apresenta uma proposta de progressão de 
aprendizagem que mobiliza, organiza e avalia o desenvolvimento escolar.

O Projeto Aprova Brasil contribui para melhorar 
o Ideb de redes de ensino de todo o país. 

Com uma metodologia eficaz que se apoia em 
recursos didáticos de qualidade e gestão 
pedagógica, o Projeto envolve estudantes, 
professores, gestores escolares e gestores das 
secretarias em ações integradas que 
desenvolvem as habilidades e competências 
exigidas nas avaliações oficiais do Saeb.

Hands On é um material didático para o ensino de Inglês no Fundamental 1, 
que oferece vasto repertório de recursos que favorecem o aprendizado 
de forma lúdica e significativa. Possui uma metodologia que traz ao 
educador organização e clareza na execução das atividades, tornando as 
aulas mais dinâmicas.

+ de 

de alunos
2 milhões

+ de 

municípios 
parceiros

250

+ de 

professores
72 mil

CURTA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

SLModerna

solucoesmoderna

0800 720 5050

solucoesmoderna@moderna.com.br
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Um catálogo formado por grandes autores

Autores
320+

de
Títulos em catálogo

+
de 1.000

NOSSOS AUTORES EXCLUSIVOS

Proporcionar a experiência de leitura a uma criança é dar a ela a chave de entrada para 

o mundo da imaginação. Desta forma, a Moderna e a Salamandra trazem um catálogo 

com grandes escritores nacionais e internacionais, para o trabalho em sala de aula 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Tudo para fazer da leitura uma atividade de novas descobertas e empoderamento.

BRENMAN
ILan

Literatura Infantil

1 milhão 
de adoções

Mais de



Entendemos o círculo de leitura como instrumento 
para a cidadania, estimulando a construção de redes 
literárias e culturais entre família e escola. 

Através da arte de contar histórias, o projeto estimula a comunicação 
e a fluência leitora, a imaginação e a autoestima das crianças, 
incentivando suas descobertas e a construção de seus projetos 
de vida, num compromisso entre a escola e a comunidade.  

território da leitura
projeto

Conheça a rede que forma o Território da leitura

Alunos engajados que sabem conviver, 
ouvir e se comunicar criticamente.

Filhos conscientes de suas raízes com 
novas perspectivas de vida.

Escolas focadas em melhores resultados.

Gestores comprometidos com o clima 
escolar e com a formação integral.

Professores que entendem o 
aprendizado como uma rede em 
que todos ensinam e aprendem.

Comunidade que cultiva valores 
e respira cultura.

Famílias comprometidas com 
o trabalho em sala de aula.

UM PROJETO FOCADO NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

Recursos que possibilitam um trabalho completo a favor do hábito da leitura: 

• Kit para o aluno com obras selecionadas.  

• Kit para a escola com materiais para dinâmicas lúdicas de leitura.  

•	 Programa	de	formação	para	professores	e	bibliotecários	com	certificação. 

• Assessoria para implementação do projeto e apoio ao professor. 

• Aplicativo Contadores de Histórias para incentivar a criatividade do aluno. 

Transforme sua comunidade escolar em um verdadeiro Território da Leitura!



modernacompartilha.com.br

/Moderna.Compartilha

Oferecemos dados 
mensuráveis para o gestor 

ACOMPANHAR O 
PROGRESSO DE SEUS 

PROFESSORES E ALUNOS.

Desenvolvemos e implementamos propostas educativas 360º, a partir 
de uma experiência educativa que se adapta a sua escola, baseada no 
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO de seus profi ssionais, suas 

metodologias, seus processos, sua tecnologia, seus espaços de aprendizagem, 
sua comunicação e sua projeção na comunidade escolar.

Assumimos, juntos, o 
COMPROMISSO COM 

UM PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
DOCENTE, garantindo a 

vivência plena na cultura digital.

+ de 670 
ESCOLAS 

no Brasil

+ de 280 
MIL ALUNOS 

no Brasil

presente em 
16 PAÍSES

+ de 1 MILHÃO 
de alunos

UM PROJETO 
GLOBAL VIVO

C O M P A R T I L H A

C O M P A R T I L H A

O futuro 
da educação, 
hoje

@modernacompartilha
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O projeto UNOi oferece:

  Recursos de aprendizagem 
impressos e digitais da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio alinhados com a 
BNCC.

O UNOi educação tem suas origens na década de 1990, dentro da Santillana 
Brasil, estando presente no México, na Argentina e na Colômbia. 
No UNOi estudamos, discutimos e integramos as melhores propostas da 
comunidade educativa internacional para sugerir e descobrir caminhos 
inovadores para as escolas. No Brasil, formamos uma rede de mais de 400 
escolas parceiras, com mais de 130 mil alunos.

 
 Projetoi e Trajetoi: materiais 
exclusivos do projeto que 
concretizam o trabalho com 
competências e habilidades 
por meio de metodologias 
ativas e cultura maker.

 Educação bilíngue 
integrada por meio 
da metodologia CLIL 
(Content and Language 
Integrated Learning).

 Programas de desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais, 
cognitivas e de lógica de 
programação.

   Cultura avaliativa e devolutiva 
de resultados para evolução 
acadêmica dos alunos.

  
 Ambientes Maker e MediaLab-
-Transmídia com atividades 
integradas aos componentes 
curriculares.

  
 Plataforma 

de gestão da 
aprendizagem e 
apps educacionais 
exclusivos 
do projeto.

 Serviços educacionais 
de apoio à escola.

 
 Formação continuada de 
professores e equipe de gestão.

Um projeto 
educacional 
completo

Fale com o UNOi

0800 772 8866 contato@unoi.com unoieducacao.com @unoieducacao /unoieducacao/unoieducacao
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MATERIAIS DIDÁTICOS
Desenvolvidos para facilitar a contextualização 
e a interação com os assuntos estudados,  
trabalhamos inúmeras habilidades  
e competências com os alunos para  
estimular resultados mais expressivos.

AVALIAÇÕES
Alunos, professores e a escola têm 
acesso aos resultados de maneira 
inteligente, possibilitando a análise de 
desempenho através das habilidades 
avaliadas nos principais vestibulares.

RECURSOS DIGITAIS
Combinamos teoria e prática de forma 
criativa, selecionamos conteúdos e 
ferramentas digitais na medida certa para 
cada disciplina e nível de ensino, contribuindo 
para uma aprendizagem mais efetiva.

ASSESSORIA 
PEDAGÓGICA
Atendimento contínuo para 
formar e motivar a equipe 
docente, mantendo sempre o 
alto nível de ensino da escola.

ASSESSORIA  
DE MARKETING
Ações estrategicamente elaboradas 
para a melhoria da performance da 
escola, o fortalecimento da marca e o 
relacionamento com pais e alunos.

NÃO IMPORTA O DESAFIO,  
NOSSOS ALUNOS ESTARÃO PREPARADOS.LIDERANÇA 

QUE VAI MUITO 
ALÉM DO  
1º LUGAR

ESSA MISSÃO SE
EXPRESSA EM 5 PILARES:

1

543

2

FORMAMOS PESSOAS INSPIRADAS QUE  
SE DESTACAM NA ESCOLA E FORA DELA. 
PEQUENOS CIDADÃOS QUE SÃO 
CONSCIENTES DE SUAS ESCOLHAS E 
SABEM QUE PRIMEIRO LUGAR É MAIS 
DO QUE ESTAR À FRENTE.

Encontramos o equilíbrio entre a formação escolar com 
a formação humana, o resultado não poderia ser melhor. 
Unimos a força de ensino que deu ao SFB o primeiro 
lugar no ENEM e outros vestibulares mais disputados  
do Brasil com o caráter para moldar jovens cada  
vez mais humanos, conscientes e solidários.
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Kepler é uma plataforma 

tecnológica, direcionada e 

descomplicada. Praticidade não 

é um diferencial, é nossa essência. 

Intuitividade, acessibilidade e inovação 

são palavras-chaves na forma como 

aplicamos nossos conteúdos.  

Nossa plataforma tem como objetivos 

fundamentais o empreendedorismo social  

(para transformar pessoas e comunidades  

através da educação) e os resultados nos principais 

vestibulares do país, institutos federais, escolas técnicas

e outros processos seletivos de ensino médio. A educação  

de Kepler busca despertar o potencial de cada aluno.

O NOSSO 
DNA É 

EXCELÊNCIA

TEMOS  
5 PILARES, 
INFINITOS 

CAMINHOS:

RECURSOS  
DIDÁTICOS
Nossos recursos didáticos foram 
desenvolvidos por especialistas da 
editora moderna, todo o material 
traz excelência pedagógica para os 
alunos alcançarem resultados de alto 
rendimento. Os professores contam  
com organização aula a aula,  
orientações claras, planejamento 
completo e recursos que visam uma 
pedagogia mais eficaz. Aliamos teoria  
e prática de forma criativa e eficiente.

PLATAFORMA DIGITAL 
COMPLETA (EAD)
Tecnologia educacional de ponta junto 
com o melhor conteúdo de livros 
didáticos. A plataforma digital Kepler 
oferece intuitividade, ambiente interativo 
e fácil entendimento para alunos  
e famílias. Aqui o aprendizado vai  
além da sala de aula.

ASSESSORIA  
PEDAGÓGICA E VIRTUAL
Oferecemos formação continuada de 
professores e gestores por meio de 
encontros presenciais e virtuais que 
exploram os elementos envolvidos na 
proposta pedagógica, a fim de que todos 
os atuantes educacionais conheçam a 
fundo cada recurso disponível, podendo 
assim, elaborar seus planejamentos de 
aula, de cursos e de ensino, utilizando 
de forma integrada o material didático 
impresso, a plataforma de aprendizagem 
e as atividades adicionais.

VISÃO  
SOCIAL
Acreditamos em uma escola muito 
além da sala de aula, esse princípio 
contribui para uma comunidade 
mais unida e próspera. Somos 
confrontados cada vez mais com 
um número maior de oportunidades 
e desafios complexos no dia a 
dia. Para garantir que as soluções 
ultrapassem os problemas, 
uma colaboração efetiva e uma 
capacidade de organização de 
equipes flexível na qual cada 
membro é capaz de contribuir e 
liderar é imprescindível nesse 
objetivo. Por isso, Kepler realiza 
em conjunto com ONG ações que 
promovam o desenvolvimento  
do empreendedorismo social  
nas escolas.

ORIENTAÇÃO  
PARA RESULTADOS
Acreditamos que bons resultados 
ao final do ensino fundamental 
são frutos de um bom trabalho 
realizado ao longo de toda a vida 
escolar, desde a educação infantil. 
Nossa plataforma de aprendizagem 
traz recursos para que o professor 
acompanhe de forma próxima 
e constante o desenvolvimento 
individual de seus alunos. 

EDUCAÇÃO 
QUE MOVE  
O MUNDO

0800 772 1045
contato@plataformakepler.com

plataformakepler.com.br
/plataformakepler
/plataformakepler
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Em 1992, nasceu a Richmond, editorial destinado a transformar o aprendizado em uma experiência motivadora, 
através da oferta de materiais eficientes para o ensino da língua inglesa. Com liderança consolidada no mercado 
brasileiro, nosso selo também é garantia de assessoria pedagógica permanente, visando atender a todas as 
especificidades da realidade educacional brasileira.

Com um time de editores experientes trabalhando de forma colaborativa em nossos escritórios do Brasil, Inglaterra, 
Espanha e México, desenvolvemos publicações com padrão de qualidade internacional, pensadas e desenvolvidas 
para atender às necessidades locais. Nossa assessoria especializada faz o diagnóstico sobre as necessidades da 
escola, assim como o acompanhamento do uso das obras e soluções.

EXPERTISE GLOBAL COM RESPEITO À REALIDADE LOCAL

As obras contemplam as particularidades do ensino de inglês para brasileiros 
e por brasileiros, além de serem pensadas de maneira que possibilitem 
a flexibilidade de atender a diferentes cargas horárias e que acolham 
diversas realidades, ao abarcar a pluralidade de temas e conteúdos.

Excellence in Course Innovation British 
Council – ELTons 2017 / 2018 / 2019



Com foco numa transformação 
bilíngue e com flexbilidade de carga 
horária, a solução Richmond Solution 
foi pensada para garantir um ensino 
de Inglês certificado para seus alunos!

Nossos diferenciais 

Richmond Solution está apoiada  
em pilares que, trabalhados de forma 
integrada, possibilitam um aprendizado 
significativo e contínuo para o aluno 
ao longo de sua trajetória escolar.

Fale conosco Richmond

Richmond Solution

www.richmond.com.br

richmondbr@richmond.com.br

0800 771 8181

www.richmondsolution.com.br

rsolution@richmond.com.br

0800 772 1060

Recursos de aprendizagem

• Livro didático impresso e digital  
• Plataforma de aprendizagem  
• Biblioteca digital myON

Desenvolvimento docente

• Formação presencial 
• Formação online 
• Observação de aulas

Consultoria acadêmica

• Diagnóstico personalizado  
• Acompanhamento ativo 
• Avaliação formativa

Certificação Internacional

• Atestar o progresso do aluno  
• Preparação de professores

Marketing educacional

• Placa de parceria  
• Reunião de pais 
• Campanha de matrículas

Presença nas 
redes sociais

/Richmond.Br

/RichmondBrasil

/richmondbrasil

www.richmondshare.com.br



Mais do que falar
bem uma nova
língua, é viver
novas experiências.

Ser bilíngue é mais do que se comunicar em uma segunda 
língua. É viver novas culturas, adquirir novas habilidades e 
se abrir para infinitas possibilidades em um mundo plural. 

Educate é o novo programa bilíngue que possui a força da 
marca Richmond e que nasceu com a missão de empoderar 
seus alunos para serem, de fato, cidadãos globais.

Flexibilidade
para sua escola

Devido ao caráter modular de seus 
recursos, apresentamos modelos 
personalizados para diferentes realidades 
(intracurricular ou extracurricular). 



NOSSOS PILARES DE ATUAÇÃO

Nossa equipe de coaches mapeia 360o o 
contexto e as expectativas de sua escola 
para uma implantação gradual e efetiva. 
Envolve consultoria para contratação 
de professores, formação inicial para 
aplicar o programa, reunião com pais 
e responsáveis e desenvolvimento 
profissional progressivo para envolver
e engajar toda a comunidade escolar.

De forma a agregar validade de 
proficiência e credibilidade junto à 
comunidade escolar, oferecemos o 
poder de escolha à instituição entre as 
certificações TOEFL e de Cambridge, 
assumindo juntos o compromisso 
para o atingimento dos resultados 
esperados. Outro grande diferencial 
são as certificações internacionais 
oferecidas para professores parceiros.

Desenvolvimento 
profissional progressivo

Certificações
internacionais

www.educate.global

0800 772 1040

fb/educatebilingual

@educatebilingual

Fale conosco

Nosso programa bilíngue envolve uma 
vasta seleção de recursos impressos 
e digitais totalmente integrados, além 
de uma plataforma de gestão de 
aprendizagem eficiente, bem como 
vivências e atividades colaborativas  
com orientações passo a passo para 
o professor. 

Experiência de 
aprendizagem completa

Assessoria 
de marketing
Firmamos uma parceria integral com 
a escola, planejando ações contínuas 
e disponibilizando peças publicitárias 
para potencializar a captação e 
retenção de alunos e posicionar sua 
instituição de ensino como referência 
na região.



LIDERANÇA NO ENSINO 
DA LÍNGUA ESPANHOLA

A Santillana Español é um selo internacional 
que está presente no Brasil há mais de dez 
anos. Durante esse período, estabelecemos um 
sólido processo de elaboração de materiais para 
o ensino de espanhol como língua estrangeira 
no contexto das salas de aula brasileiras.

Nossas equipes de autores, editores especialistas, 
consultores e coordenadores pedagógicos trabalham 
em conjunto para identificar as necessidades dos 
professores e de seus alunos e contemplá-las nos 
melhores materiais impressos e digitais, além de 
todo atendimento pedagógico complementar.

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS FALE CONOSCO

www.santillana.com.br

santillanabr@santillana.com 

0800 771 8181

/Santillana.Br

/SantillanaBrasil

www.espaciosantillanaespanol.com.br



Para traduzir nossos conceitos de inovação e praticidade, oferecemos serviços 
educacionais que dão o suporte que o professor necessita para as aulas de espanhol 
e materiais pedagógicos de apoio ao planejamento e prática docente:

Serviços Educacionais

facebook.com/Santillana.Br

youtube.com/SantillanaBrasil

espaciosantillanaespanol.com.br

•   Recursos digitais e interativos vinculados às 
obras: livro digital, conteúdos para Lousa Digital 
Interativa, treinamentos de produto, e muito mais.

•   O Portal Educacional Santillana Español oferece 
diversos conteúdos pedagógicos que ampliam as 
possibilidades de estratégias e recursos didáticos 
para compor as aulas de espanhol.

•  Uma equipe de consultores experientes, que pode oferecer assessoria 
sobre o material mais adequado ao perfil da escola/professor.

•  Pelo 0800 771 8181 ou pelo e-mail santillanabr@santillana.com 
professores adotantes contam com uma equipe especializada em 
idiomas para responder possíveis dúvidas ou solicitações.

•  Pelas redes sociais, divulgamos as últimas novidades educacionais.

Boletim bimestral com 
atividades, músicas e 
sugestões didáticas para 
os professores adotantes.

Boletín 
Santillana

Apoio à prática pedagógica 
com atendimento presencial 
e a distância.

Assessoria 
Pedagógica

Recursos Digitais 
e Serviços Educacionais 
nas mais atuais plataformas

Atendimento 
especializado em 
diferentes canais



Para isso contamos  
com os seguintes 

pilares estruturantes:

Somos um programa focado em desenvolvimento socioemocional 
alinhado ao currículo acadêmico proposto pela BNCC e pensado  
para atender às necessidades do séc. XXI. Formamos cidadãos  

para assumir seu protagonismo no mundo!

 Seu aluno é  
peça-chave para o futuro!

AUTOCONHECIMENTO 
PROFUNDO
Desenvolvemos junto com  
nossos alunos o pensamento 
crítico e criativo, para que eles 
estejam preparados para enfrentar 
situações inesperadas e complexas. 
O conhecimento aqui tem uma 
única finalidade, a prática.

CULTURA  
EMPREENDEDORA
Um pensamento empreendedor também  
se forma na escola. E para potencializar essa 
cultura transformadora tão essencial para 
o futuro de nossos alunos, desenvolvemos 
competências como autonomia, autoestima, 
automotivação, resiliência, tomada de decisão, 
liderança, trabalho em equipe e planejamento.

MÉTODO  
INOVADOR
Para inovar, é preciso ir além e ter uma atitude próspera.  
Os alunos do Crescemos aprendem a ser prósperos tomando 
decisões assertivas de como gerenciar recursos limitados, 
tempo, riquezas naturais, trabalho humano e dinheiro.  
Assim, elas se tornam capazes de tomar decisões econômicas 
equilibradas e sustentáveis, gerando valor para si próprias,  
para a comunidade, para o planeta,  para o hoje e o amanhã.

prosperar

Iniciativa e 
espírito 

empreendedor

Tomada
de decisão

Liderança e trabalho 
em equipe

EmpatiaGestão da 
informação

Criatividade

Colaboração

21 habilidades 
trabalhadas  

       em 3 eixos: 
Automotivação, 

energia e autonomia

pensar

Comunicação 
positiva e eficaz

Escuta ativa e 
capacidade de diálogo

Curiosidade 
e imaginação

Resiliência

Flexibilidade 
e adaptabilidade

Autoconhecimento, autoconceito, 
autoestima e gestão das emoções

Resolução
de problemas

Cidadania digital 
e consciência 

cultural e social

Pensamento analítico 
e capacidade de 

antecipação

AssertividadePensamento 
crítico

Aplicar e criar
tecnologia

Otimismo 
realista empreender

0800 772 1041
contatos@crescemos.com
crescemos.com
     /programacrescemos
     @programacrescemos
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0800 77 33990
atendimento@avaliaeducacional.com

encontre-nos nas redes sociais:

Há mais de 10 anos, a Avalia Educacional realiza 
avaliações de desempenho e análises sobre 
a aprendizagem dos estudantes e elementos do 
meio social que influenciam estes resultados
 
As avaliações são elaboradas a partir de uma 
matriz de referência alinhada com as diretrizes do 
Ministério da Educação e analisadas com 
a metodologia da Teoria da Resposta ao Item, 
utilizada por avaliações oficiais como o SAEB 
e o ENEM.
 
Plataformas digitais oferecem facilidade na 
aplicação e resultados em gráficos, que tornam 

sua análise intuitiva e acessível aos diferentes 
atores da educação.
 
Projetos customizados incluem o desenvolvimento 
de matrizes e indicadores, avaliações de impacto 
de projetos, capacitação em elaboração de ítens, 
ferramentas de avaliações internas e simulados.
Acreditamos que projetos de Aval iação 
Educacionais de qualidade potencializam 
a  a t uação  dos  ges to res ,  p ro fesso res  
e estudantes diante dos grandes desafios 
do ensino e da aprendizagem.

ANÁLISES DE
RESULTADOS
MUITO ALÉM

DOS NÚMEROS

AVALIA EM NÚMEROS

9.072.444

Escolas
44.194

Estados Brasileiros
27

12.838.268
Questionários para Comunidade 
Escolar

Avaliações para Estudantes
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ferramentas de avaliações internas e simulados.
Acreditamos que projetos de Aval iação 
Educacionais de qualidade potencializam 
a  a t uação  dos  ges to res ,  p ro fesso res  
e estudantes diante dos grandes desafios 
do ensino e da aprendizagem.

ANÁLISES DE
RESULTADOS
MUITO ALÉM

DOS NÚMEROS

AVALIA EM NÚMEROS

9.072.444

Escolas
44.194

Estados Brasileiros
27

12.838.268
Questionários para Comunidade 
Escolar

Avaliações para Estudantes
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EDUCAÇÃO 
E CULTURA 
A FAVOR DA 
CIDADANIA

Disparar reflexões. Promover 
diálogos. Difundir conhecimento. 
Apoiar projetos. Nossa missão é 

atuar junto a professores, gestores, 
representantes de setores públicos 
e privados e a todos que valorizam 
a educação e a cultura como pilares 

das sociedades democráticas. 



fundacaosantillana.org.br

fb.com/fundacaosantillana



PREPARADOS PARA

OS NOVOS DESAFIOS_
DA EDUCAÇÃO
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