SPHERE INTERNATIONAL SCHOOL MARCA PRESENÇA NA BETT
EDUCAR 2019
Para reforçar o compromisso com a educação internacional de qualidade, a rede
ministrará workshops sobre sua metodologia inovadora

Com foco em apresentar seus diferenciais pedagógicos e currículo internacional, a
Sphere International School participa da Bett Educar, principal evento de educação e
tecnologia da América Latina. A feira, que acontece entre os dias 14 e 17 de maio, no
Transamérica Expo Center, em São Paulo, está na sua 26ª edição e pretende atrair
cerca de 22 mil profissionais ligados a diferentes áreas da educação como
mantenedores de escolas, diretores, coordenadores, compradores e decisores de
instituições de ensino, todos em busca das últimas soluções educacionais de todas
as partes do mundo.

A Sphere International School nasceu da experiência bem-sucedida da Esfera Escola
Internacional, escola bilíngue e internacional, associada à UNESCO desde 2008 e
certificada pelo IB (International Baccalaureate). A bandeira da Sphere nasceu em
2018 após aquisição do Grupo SEB. A rede de franquias é gabaritada para semear
os propósitos estabelecidos em acordo com os países membros das Nações Unidas.

As ações validam a integração dos currículos brasileiro e internacional com rigor
acadêmico, desenvolvendo, assim, habilidades e atitudes que tenham o compromisso
de formação de mentalidade internacional em seus alunos.
“Apresentamos a Sphere International School durante a feira Bett Educar do ano
passado e foi uma excelente oportunidade para ganhar visibilidade e mostrar nosso
projeto para novos empreendedores e educadores brasileiros”, comenta o executivo.
“Este ano queremos fortalecer nosso compromisso com a educação de qualidade por

meio de workshops que apresentam melhor nossos pilares e propostas de ensino,
motivo pelo qual nos dedicamos a formar cidadãos do mundo, além de reforçar nosso
modelo de negócios, dando continuidade ao nosso plano de expansão no Brasil”,
finaliza Krug.
Serviço
Bett Educar 2019
Stand: G30
Data: 14 a 17 de maio das 9 às 19h
Local: Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo
Amaro, São Paulo – SP

SPHERE INTERNATIONAL SCHOOL
A rede de franquias Sphere International School nasceu da experiência bem-sucedida
da Esfera Escola Internacional. Fundada originalmente em 2004 tem, desde então,
formado crianças e adolescentes ativos, críticos, reflexivos e com mentalidade
internacional. É uma escola brasileira, bilíngue e internacional, associada à UNESCO
desde 2008 e certificada pelo IB (International Baccalaureate). Em 2018, o Grupo SEB
iniciou o plano de expansão pelo Brasil, por meio da Sphere International School.
Para mais informações, acesse: www.sphereinternational.com.br

