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FATO RELEVANTE
Recife, 24 de abril de 2020. A Ser Educacional S.A. (“Companhia”) (B3 SEER3,
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de
educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, com base na Instrução CVM n° 622,
de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), que alterou a Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), informa que, em função do atual momento de
pandemia de COVID-19, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária convocadas para
o dia 30 de abril de 2020, às 14h00 (“AGOE”), serão realizadas de forma híbrida
(parcialmente digital), conforme instruções aqui contidas.
Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGOE deverão enviar uma
solicitação à Companhia para o endereço eletrônico ri@sereducacional.com até às 14h00 do
dia 28 de abril de 2020, devidamente acompanhada de versões digitalizadas de toda a
documentação necessária para permitir a participação do acionista (ou de seu procurador, se
for o caso) na AGOE, ficando dispensado excepcionalmente neste caso o envio da via física
da documentação.
Os acionistas que enviarem a documentação de forma digital serão responsáveis pela sua
veracidade.
Os acionistas que não enviarem digitalmente a solicitação de cadastramento junto com a
documentação cabível no prazo acima referido não poderão participar remotamente da AGOE
por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia.
Com a finalidade de facilitar e agilizar os trabalhos da AGOE, a Companhia solicita ainda aos
acionistas que se inscreverem para participar através do sistema eletrônico (e que já não
tenham enviado o boletim de voto a distância) que enviem suas manifestações de voto
antecipadamente à Companhia de forma digital. O envio prévio das manifestações de voto
não dispensa o acionista de efetivamente participar da AGOE e registrar sua presença através
do sistema eletrônico para que seus votos sejam devidamente considerados.
A Companhia enviará aos acionistas (ou a seus procuradores) que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima, por e-mail, as respectivas instruções para acesso
ao sistema eletrônico NetGlobe incluindo um link e senha única de acesso. O link e senha
fornecidos são individuais e não poderão ser transferidos ou disponibilizados a nenhum
terceiro.
Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não
receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação na AGOE até
as 23h59 do dia 29 de abril de 2020, deverá entrar em contato com a Companhia entre 10

horas e 13 horas do dia 30 de abril de 2020, pelo e-mail ri@sereducacional.com, a fim de que
lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) as instruções para acesso.
O acionista que se cadastrar para participar da AGOE por meio do sistema eletrônico na forma
deste Fato Relevante poderá optar entre: (i) simplesmente participar da AGOE, tenha ou não
enviado o boletim de voto a distância; ou (ii) participar e votar na AGOE, situação em que, se
já tiver enviado o boletim de voto a distância, suas instruções de voto recebidas por meio do
boletim de voto a distância, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou
CNPJ, serão desconsideradas.
O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico
disponibilizado pela Companhia será considerado presente à AGOE (podendo exercer seus
respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso
III e parágrafo único, da ICVM 481/09.
Os acionistas deverão garantir a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos
com a utilização da plataforma NetGlobe por vídeo e áudio. A Companhia não se
responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que os acionistas venham a
enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia.
A equipe de Relações com Investidores está à disposição dos seus acionistas para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao assunto.
Recife, 24 de abril de 2020
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Recife, April 24, 2020. Ser Educacional S.A. (“Company”) (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ and Reuters SEER3.SA), one of the largest private education groups in Brazil
and the leader in the Northeast and North regions, pursuant to CVM Instruction 622, dated
April 17, 2020 (“CVM Instruction 622”), which amended CVM Instruction 481, dated December
17, 2009, as amended (“CVM Instruction 481”), hereby announces that, due to the COVID-19
pandemic, the Annual and Extraordinary Meetings called for April 30, 2020, at 2:00 p.m.
(“AESM”), will be held in a hybrid manner (partially digitally), pursuant to the instructions
herein.
Shareholders who wish to participate in the AESM remotely should send a request to the
Company at ri@sereducacional.com by April 28, 2020, at 2:00 p.m., duly accompanied by
digital copies of all the necessary documents to enable shareholders (or their proxy, if
applicable) to participate in the AESM. The submission of hard copies of the documents is
exceptionally waived.
Shareholders who submit the documents in digital form will be responsible for their
authenticity.
Shareholders who do not digitally submit the registration request and the applicable
documents within the aforementioned period will not be able to participate in the AESM
remotely through the electronic system provided by the Company.
In order to facilitate and streamline the work of the AESM, the Company also requests
shareholders who register to participate through the electronic system (and who have not
already sent the remote voting form) to send their votes in digital form to the Company prior to
the meeting. The prior submission of voting statements does not exempt the shareholder from
effectively participating in the AESM and registering his presence through the electronic
system so that his votes are properly considered.
The Company will send an email containing the respective instructions for accessing the
NetGlobe electronic system, including a link and a unique password, to shareholders (or their
proxies) who have submitted their request within the term and under the conditions described
above. The link and password provided are individual and cannot be transferred or disclosed
to any third party.
If any shareholder who has duly requested to participate in the meeting via electronic means
does not receive an email from the Company with instructions to access and participate in the
AESM by April 29, 2020, at 11:59 p.m., he/she must send an email to the Company on April
30, 2020, between 10:00 a.m. and 1:00 p.m., at ri@sereducacional.com, so that the Company
can send access instructions again or provide them by telephone.

Shareholders registered to participate in the AESM through the electronic system in the form
described in this Material Fact may choose between: (i) simply attending the AESM, whether
or not they have sent the remote voting form; or (ii) participating and voting in the AESM, in
which case, if they have already sent the remote voting form, their voting instructions received
through the remote voting form, identified by means of their taxpayer’s ID (CPF or CNPJ), will
be disregarded.
Duly registered shareholders who participate via the electronic system made available by the
Company will be considered to be present at the AESM (being able to exercise their voting
rights) and a signatory of the respective minutes, pursuant to article 21-V, item III, sole
paragraph, of CVM Instruction 481/09.
Shareholders must guarantee the compatibility of their respective electronic devices with the
use of the NetGlobe platform for video and audio. The Company will not be responsible for
operational or connection problems that shareholders may face and other situations that are
not under the control of the Company.
The Investor Relations team is available to answer any questions shareholders may have
related to the matter.
Recife, April 24, 2020
Rodrigo de Macedo Alves
Investor Relations Officer

