
Aprendendo 
durante a pandemia
Na Pearson, nosso foco principal é a saúde e 
segurança dos nossos colaboradores, alunos, 
clientes e comunidades no mundo da educação 
e do aprendizado.

Estamos também desempenhando o nosso 
pequeno papel no combate à pandemia, 
disponibilizando gratuitamente alguns de nossos 
produtos e serviços digitais a alunos de todo o 
mundo para os ajudar a continuar a aprender.

Brasil

Hispano 
América

No Brasil, centenas de milhares de 
professores, escolas, universidades, pais e alunos 
acessaram nossos recursos online gratuitos.

+4.000 pais e responsáveis   participaram 
de seminários online para instrução e apoio 
na educação a distância.

Mais de 1.269  baixaram o ebook com 
orientações dos especialistas da Pearson Clinical 
sobre como lidar com o distanciamento social 
durante pandemia.

Entregamos 70.000 licenças 
para novos usuários somente em abril.

+ 14.000 
professores se 
inscreveram no Teacherflix, 
para mais de 60 cursos 
de formação profissional 
para educadores que, com 
acesso gratuito por 60 
dias, já teve mais de 5.962 
cursos concluídos. 

 1,2  MILHÃO

+13.000
professores e instituições 
foram treinados com 
nossos seminários online 
gratuitos oferecidos por 
consultores especializados 
em educação e apoio 
emocional.

360 MIL
alunos de educação 
básica e franquias 
tiveram acesso às aulas e 
materiais didáticos online.
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Na Itália e na China juntos, já tivemos mais de

de professores e alunos acessando as nossas 
plataformas online com milhares de vídeos e 
aulas interativas. 

Desde 20 de abril, reabrimos 195 centros de 
testes profissionais nos EUA e no Canadá, 
com a ajuda de mais de 600 voluntários 
administradores de testes, para garantir que 
trabalhadores essenciais, como da área da 
saúde, possam se qualificar e prestar apoio na 
linha da frente aos cuidados de saúde durante 
a crise.

Pearson 
Corporate 
Solutions 
- em breve!

e certificação profissional baseadas nas 
habilidades do século XXI para ajudar a 
requalificar e ampliar a perspectiva de 
empregabilidade dos funcionários em toda a 
região que foram impactados pelo COVID-19.

Soluções de desenvolvimento

Compartilhando nossa expertise

é o valor dos nossos produtos 
e serviços digitais que 
disponibilizamos gratuitamente 
em todo o mundo. A longo 
prazo, acreditamos estar bem 
posicionados para nos beneficiar 
do interesse crescente pela 
aprendizagem online.

Mais de 178 
milhões de reais 

Outros 
mercados

Para Universidades,
mais de 55 instituições de 
ensino e mais de 1 milhão 
de alunos estão com 
acesso gratuito ao acervo 
de mais de 5 mil livros da 

nossa Biblioteca Virtual, 
para ajudá-los a seguir 
aprendendo em meio ao 
isolamento.

+ 55.000 professores e entusiastas de educação 
se inscreveram no nosso portal colaborativo 
Entretanto. Um site com diversos artigos e cursos 
gratuitos sobre metodologias de aprendizagem, 
boas práticas, tutoriais e ferramentas que ajudam 
professores e escolas a se adaptar ao ensino 
online, além de uma série especial de artigos sobre 
aprendizagem, trabalho remoto e inteligência 
emocional em meio a pandemia.

Transmitimos webinars semanais para escolas 
parceiras, pais e alunos para que eles possam tirar 

o máximo proveito do aprendizado em casa. Além 
de promover mais de 10 conteúdos abertos para 
todos os públicos sobre adaptação da aprendizagem 
durante o isolamento social.

Mais de 45 horas
assistidas de vídeos 
gratuitos (YouLearn 
- Wizard by Pearson) 
com dicas para 
aprender inglês.

El Teacher Site
recebeu mais de 720.000 
visitas de professores e 
outros usuários para usar 
recursos de suporte de 
aprendizagem online para 
os alunos.

245 instituições
têm acesso gratuito à 
nossa biblioteca virtual 
com mais de 1.800 
conteúdos em espanhol e 
inglês. 

“Conectad@s por la 
Educación”, 
abrimos um espaço 
aberto para interação 
com consultores 
especializados para 
responder a perguntas 
e oferecer dicas rápidas 

para professores e 
instituições que precisam 
de suporte instrucional 
em plataformas e 
recursos digitais.

Mais de 110.000                 
usuários
 visitaram nosso site que 
abriga todos os recursos 
digitais, ferramentas e 
seminários online gratuitos 
da Pearson para ajudar 
professores, alunos e 

pais a se adaptarem ao 
aprendizado online.
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