Pelo terceiro ano consecutivo, Kumon é presença confirmada na BETT Educar
Marca japonesa tem o objetivo de apresentar os benefícios do método de estudo para os profissionais ligados à área
da educação que participarão dos quatro dias de evento em São Paulo

São Paulo, 9 de abril de 2019 – O Kumon, maior franquia educacional do país, participará pela terceira vez
da BETT Educar, maior evento de educação da América Latina, que será realizado de 14 a 17 de maio, em
São Paulo. A marca referência na área de educação tem o objetivo de estreitar relacionamento com
educadores e apresentar o método de estudo.

A BETT Educar reúne profissionais de educação, de instituições públicas e privadas que estão em busca de
soluções educacionais de todas as partes do mundo.
Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão
conhecer um pouco mais das marcas expositoras, além de
participarem de congressos e palestras.

“No stand do Kumon os profissionais do setor pedagógico
e ligados à área de educação poderão apresentar e tirar
dúvidas sobre os benefícios do método. Muitas pessoas
ainda pensam que o Kumon é um reforço escolar, mas não é isso. O método desenvolve nas crianças
capacidades que vão além da sala de aula. É aliado na educação e formação e, por isso, faz da marca
sucesso em mais de 50 países e acumula mais de 4 milhões de estudantes no mundo. É um parceiro dos
educadores”, diz João Daniel Palma Ramos, gerente de comunicação da empresa.

Sobre o método
Com material autoinstrutivo e orientação individualizada, o ensino dos cursos de matemática, português,
inglês e japonês, desenvolve nos alunos a capacidade em aprender por si. Além disso, com os exercícios
como os de raciocínio lógico e interpretação, o método estimula habilidades como a independência,
responsabilidade, além de ajudar na concentração. O curso oferece conteúdos que vão da pré-escola até o
ensino superior, para alunos de todas as idades.

Serviço:
BETT Educar
Quando: 14 a 17 de maio
Horários: 9h às 19h
Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro – São Paulo/SP
Entrada gratuita mediante cadastro no site: https://www.bettbrasileducar.com.br/

Sobre o Kumon
Criado no Japão em 1958, pelo professor Toru Kumon, o método utiliza os chamados exercícios-guia para que o aluno realize as
atividades com o mínimo de intervenção do orientador. Somente após absorver totalmente a informação, avançam para os níveis
subsequentes. "O aprendizado segue na simplicidade do papel e lápis. O que se escreve de próprio punho não se esquece, e é isso
que faz com que o Kumon esteja em tantos países", diz Masami Furuta, presidente da empresa no Brasil. O método está presente
em 51 países e reúne 4,35 milhões de estudantes. No Brasil são mais de 1.450 unidades em 550 cidades, somando mais de 180 mil
alunos, do total de 200 mil estudantes na América do Sul. Mais informações no site www.kumon.com.br ou pelo telefone 0800 728
1121.
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