Resultado
para toda
a vida

A ELITE do ensino agora é Fibonacci
O Grupo Fibonacci nasceu em 2009, como Pré-Vestibular ELITE. O objetivo era
proporcionar ao interior de Minas Gerais a mesma educação de altíssima qualidade dos grandes centros.
O desaﬁo era grande, mas isso nunca foi empecilho para três irmãos decididos a
colocar em prática um ousado projeto. Átila Zanone, Jean Zanone e Pablo
Zanone, egressos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), já tinham passado no vestibular mais difícil do Brasil e sabiam muito bem o que era preciso para
um estudante conseguir uma aprovação de alto nível.
Com a implementação de uma metodologia moderna e exigente, corpo docente
qualiﬁcado com grandes Mestres de Ipatinga, Governador Valadares, Belo Horizonte e Vitória (ES), o ELITE MINAS virou realidade e os estudantes passaram a
ﬁgurar na lista de aprovações dos vestibulares mais concorridos do Brasil, como
Medicina (USP, UFMG, UERJ e UFES), ITA e IME.
Em 2011, o Pré-Vestibular se expandiu com o Colégio. A marca consolidou-se
como uma das principais instituições do Brasil no quesito ENEM. A construção
dessa história singular de sucesso na educação do Leste de Minas se fez com base
em RESULTADOS. O ELITE MINAS conquistou, no Enem 2011, o 1° lugar no ranking
de Minas Gerais e o 2° lugar do Brasil (718,88), além da melhor nota nacional em
redação, 830 pontos. Em 2012, conquistou o 3° Lugar do Brasil (720,89), em 2013
ﬁcou em 9° Lugar do Brasil (707,57) e 2014 ﬁcou em 8° lugar (719.81).
Diante dessa história de sucesso e um melhor entendimento do seu papel na
sociedade, o ELITE MINAS evoluiu e agora passa a se chamar Fibonacci.

A mudança
A marca ELITE foi idealizada por um ex-aluno do ITA e cedida aos
irmãos Zanone, em 2009, ano em que a instituição inaugurou um
novo modelo educacional no Vale do Aço. De lá para cá, o Colégio
Elite e o Elite Pré-Vestibular evoluíram e consolidaram-se com
uma mentalidade própria no Vale do Aço e em Governador Valadares.
A transformação, a solidez e a independência ocorreram de forma
tão signiﬁcativa que o processo de mudança de marca tornou-se
natural. Dessa forma, visando ainda mais a independência e a consolidação de uma marca própria, Átila, Jean e Pablo deram um
importante passo para a materialização de mais um sonho: o
Grupo Fibonacci, formado pelo Colégio, Pré-Vestibular e Editora
Fibonacci.
Entendemos que, com esse novo nome, aliado a uma mudança de
marca, vamos aprimorar ainda mais a forma de nos posicionarmos
no mercado, com um modelo eﬁciente e inovador de ensinar e
educar.

Fibonacci – Resultado para toda a vida
Assim como foi a criação do ELITE MINAS, há seis anos, agora os
irmãos dão outro grande passo para consolidarem a melhor
instituição de ensino básico do Brasil. A partir de 2016, a marca
ELITE MINAS passa a se chamar Fibonacci.

Por que mudar?
O ELITE MINAS nasceu com o objetivo de preparar os estudantes
do Vale do Aço e região para passar no vestibular, por meio de um
ensino de qualidade que até então só era encontrado em grandes
centros.
Desde então, a instituição evoluiu e cresceu. Agora, vamos
oferecer ainda mais aos estudantes.
O Pré-Vestibular e o Colégio construíram uma reputação forte e
inquestionável com base em grandes aprovações. Entretanto, o
legado do Grupo Fibonacci não é mais somente contribuir para o
ingresso do aluno no curso superior. Nestes seis anos, a instituição
passou a perceber que seus valores também continuam presentes
na vida dos ex-alunos, seja na vida acadêmica, proﬁssional, seja
pessoal. Isto é, são resultados essenciais para toda a vida.

O porquê do slogan
Resultado é o que sempre moveu a escola e o pré-vestibular. É
a sua essência.Está no discurso dos Diretores, no site, nas redes
sociais, nas paredes, nas falas dos colaboradores, no ar das
escolas e, principalmente, o R-E-S-U-L-T-A-D-O está nos sonhos e
conquistas dos nossos estudantes.
O período do pré-vestibular é um dos momentos mais marcantes da vida. Quem fez curso superior, com certeza vai se lembrar
dessa época em que angústia, medo e coragem se misturavam
com a busca pela aprovação.
Os ótimos resultados dos estudantes que já passaram pelo Elite
Minas comprovam o sucesso do modelo educacional da nossa
instituição. Além de ajudarmos o estudante a ingressar na
universidade, nossa metodologia também faz a diferença na
sua formação, tanto no curso superior quanto na vida proﬁssional. É isso que nos permite aﬁrmar, com convicção, que nosso
modelo educacional vai reﬂetir por toda a vida dos nossos
alunos.

Iara Arruda
O ELITE me deu mt maturidade pra lidar com a faculdade, ensinou o jeito certo de estudar, a ter ritmo de estudo, a querer ser
bom sempre, a encarar provas difíceis sem se assustar.

Letícia Coelho
Quando apertou no ﬁnal do semestre, me virei justamente por
causa do Elite. Pq a exigência de vocês me preparou para
quando fosse necessário. Deu td certo por causa desse ritmo q
me foi ensinado e agradeço demais por isso.

Eduardo Passos
Algumas provas aqui são até em termos de matéria parecidas
com as daí. E eu acabei sofrendo, mas não assustando com o
nível de algumas matérias, pq já havia aprendido aí a lidar com
prova pesada

Posicionamento
O ELITE MINAS sempre se posicionou no mercado como uma
instituição de ensino que prima pela qualidade nos
ensinamentos para que seus alunos conquistem o melhor
resultado possível.
Fibonacci vai continuar se posicionando da mesma forma, mas
com um pouco mais de abrangência. Vamos deixar claro que os
conhecimentos adquiridos aqui não são somente para passar no
vestibular, mas serão utilizados durante toda a vida acadêmica,
proﬁssional e até pessoal.

Por que Fibonacci?
O nome do Grupo foi uma homenagem ao
matemático italiano Leonardo Fibonacci (1170
– 1250), um dos maiores da Idade Média. Para
se ter uma ideia da importância de Fibonacci,
foi ele quem introduziu os algarismos
hindu-arábicos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) na Europa
na publicação do livro LiberAbaci (1202). Além
disso, a publicação discutiu muitos problemas
matemáticos e tornou-se a obra mais
importante sobre matemática em mais de mil
anos.
Um dos problemas mais conhecidos é a
sequência numérica nomeada após sua morte
como Sequência de Fibonacci, em que o
resultado da soma dos dois números anteriores
dá origem ao próximo numeral da sequência.
(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
377…) Ele constatou que dividindo um número
pelo anterior obtém-se resultados que
convergem para o chamado número de ouro:
1,61803...
As histórias e mistérios sobre Fibonacci e o
Número de Ouro são inúmeras. Vale a pena
conhecer mais sobre um dos personagens mais
importantes da história da humanidade.

Aﬁnal, o que é o
símbolo da nova marca?
O número de ouro na natureza
O mistério e o encanto que estão associados ao número
de ouro ultrapassam todo o horizonte limitado do que é
humano. Na natureza, em inúmeras situações, podemos
observar a presença deste número, como em plantas,
animais, além de diversas situações em que somos confrontados com a presença deste enigmático número; seja
de forma direta, camuﬂada, seja associada à sucessão de
Fibonacci.
O Nautilus – espécie de caracol marinho – é um dos mais
tradicionais exemplos do número de ouro na natureza. A
dimensão em que cresce o raio do interior da concha
deste molusco é conhecida por seguir a proporção áurea
(número de ouro).
Trata-se de um fóssil vivo, cujos ancestrais remontam a
meio bilhão de anos atrás – até os primeiros dias da vida
complexa no planeta, quando a terra era estéril e os oceanos eram quentes. Naturalistas sempre se maravilharam
com sua concha. A espiral logarítmica imita os braços
curvados de furacões e galáxias distantes.

Processo
criativo
do logotipo

Missão
Oferecer um ensino de altíssimo nível para que nossos estudantes
amadureçam, aprendam e conquistem seus resultados por toda a
vida.

Visão
Ser reconhecida como a melhor instituição de ensino básico do Brasil.

Valores
- Inteligência: na busca contínua pela excelência e valorização do
ensino e
da educação na sala de aula.
- Disciplina: para buscar com determinação e persistência os objetivos
pessoais e institucionais determinados.
- Desaﬁo: por meio da proposição e superação de metas.
- Comprometimento: em formar cidadãos, por meio de atitudes positivas que inspirem nossos estudantes, colaboradores, parceiros e
comunidade.
- Felicidade: proporcionada ao aluno por meio dos resultados por ele
alcançados. Aﬁnal, a aprovação em um vestibular é uma alegria única
e indescritível.

Educação de alto nível exige uma
infraestrutura de alto nível
O novo Colégio e Pré-Vestibular Fibonacci será todo reformado
para oferecer o mesmo padrão de estrutura física para os estudantes e colaboradores, em um ambiente com mais conforto e
qualidade.

