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COMUNICADO AO MERCADO
SOMOS Educação S.A. (“Somos”) comunica o mercado o quanto segue:
1.
Expansão da Quantidade de Alunos em suas Escolas Próprias. A Somos tem investido
significativamente na evolução pedagógica, na integração operacional e no aumento do número de
alunos matriculados em suas escolas próprias. Ao longo do ano de 2017, a Somos celebrou
contratos vinculantes condicionais visando à aquisição e/ou abertura de novas escolas em que
estarão matriculados cerca de 9.000 alunos no ano de 2018. Após o fechamento das operações, o
total de estudantes que farão parte das escolas e cursos próprios da Somos será de
aproximadamente 35.000 alunos.
2.
PAR Plataforma Educacional. Além disso, a Somos continua investindo para formar
parcerias de alto valor educacional com as principais escolas, educadores e alunos brasileiros,
provendo a eles conteúdos e serviços que atendam mais amplamente às suas diversas necessidades
educacionais. Para tanto, a Somos lançou, em 2016, a PAR Plataforma Educacional, por meio da
qual disponibiliza seu amplo catálogo e serviços pedagógicos e digitais a escolas que adotam livros
didáticos. Nesses últimos 2 anos, 480 escolas em todo o País que adotam livros didáticos tornaramse parceiras da Somos por meio de contratos de longo prazo da PAR.
3.
Marketplace. Assim como fez em março de 2017, quando comprou a empresa de avaliação
educacional AppProva, a Somos adquiriu, no fim de 2017, a Stoodi (Stoodi Ensino e Treinamento à
Distância Ltda.) e a Livro Fácil (Livraria Livro Fácil Ltda.). A Stoodi é um marketplace digital pelo
qual estudantes de todas as escolas privadas e públicas do Brasil podem acessar aulas de reforço e
conteúdos educacionais que visam a melhorar expressivamente seus resultados pedagógicos. A
Livro Fácil é um marketplace físico e digital para a prestação de serviços de valor agregado e de
entrega de livros didáticos e de literatura às escolas brasileiras, notadamente em regiões em que a

Somos não opera em parceria com distribuidores. Como marketplace, a Livro Fácil continuará a
distribuir livros produzidos pela Somos e também por terceiros, sem alterar o seu modelo de
negócios.
Tomadas em conjunto, essas ações reforçam a missão transformacional da Somos, como principal
empresa de educação básica do País, que, por meio de suas diversas marcas, investe
significativamente no desenvolvimento e na disponibilização às escolas, educadores e alunos das
redes privada e pública de todo o País, de ações de equidade, práticas pedagógicas e de gestão
escolar, conteúdos educacionais, serviços de apoio aos educadores e tecnologias de alta qualidade
pedagógica que potencializem a educação brasileira.
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