
Jean Jacques Rousseau & Geekie One
Bem-vindos(as)!



Quais memórias você tem da escola?



A história de nossos(as) filhos(as) está começando.



E são inúmeras as experiências que podemos mediar.





.Família.

+

Geekie apoia o processo pedagógico

.Estudantes. .Escola.

+



Quem somos?





+12 milhões 
de estudantes alcançados

+10 anos 
de trajetória

+280 escolas
utilizando o Geekie One
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Abordagem Pedagógica 
Continuidade de ponta a ponta

2 anos 17 anos
Tornando o invisível visível

     Apreender e interagir com o mundo

Atuar criticamente na sociedade

Interação gradual e intencional para o digital

Conhecer a si e os outros
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Digital com o apoio 
do professor.

Material principal 
impresso. Atividades 
digitais mediadas 
pelo docente ou 
pela família.

Digital como recurso 
diário do professor. 

Material principal 
impresso. Professor 
escolhe recursos 
digitais para utilizar 
em momentos-chave 
com estudantes.

Digital como 
recurso principal 
de aprendizado 
do estudante. 

Material principal 
digital. Possibilidade 
de impressão 
individual de 
capítulos.

Digital como recurso 
integrado do processo 
de aprendizagem 
do estudante. 

Material principal 
digital. Material 
impresso 
complementar para 
estudo individual.
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O digital a favor do processo de aprendizagem 
Exposição na medida certa



Quando falamos do 
Ensino Fundamental I...



… falamos sobre 
experiências de 
aprendizagem conectadas 
por missões que irão atrair 
as crianças.
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+ +

União do material físico com o digital

7 livros didáticos e 1 de literatura por semestre
Disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês e Arte



Acesse aquiAnos Iniciais do Ensino Fundamental
Conheça os recursos complementares

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fos.geeki.es%2Fcolecao-geekie-one-literatura-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGelmrttEASVucPaRf-rHq_Art6xw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fos.geeki.es%2Fcolecao-geekie-one-literatura-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGelmrttEASVucPaRf-rHq_Art6xw


Que tal conhecer 
a plataforma? 



Conversamos 
com as famílias



A minha filha será vista como única no 
processo? 

Aprendizagem personalizada - 
Com a plataforma do Geekie 
One, professores têm recursos 
para enviar atividades 
personalizadas para cada 
estudante, tanto para desafiá-los 
ou para fazer algum reforço.



E se tivéssemos visibilidade em tempo real de como o meu filho está 
se desenvolvendo?

Visibilidade em tempo 
real - Aqui você poderá 
acompanhar a evolução 
das produções de 
seu(sua) filho(a) pelo 
Portfólio na plataforma 
Geekie One.



E se meu filho pudesse desenvolver habilidades socioemocionais e 
se engajar nos projetos e na comunidade?

Estação One: projetos 
incríveis para estudantes 
aprenderem a encarar 

desafios de suas 
próprias vidas e do 

mundo.



Conheça o 
Geekie One na 
prática

http://www.youtube.com/watch?v=w0itc2pY5Kk


www.opoderdosdados.com.br

Acesse aqui

Por que
aprender com
Geekie One
é diferente?

https://www.opoderdosdados.com.br/
https://www.opoderdosdados.com.br/


“Quando o invisível se torna visível, 
todo mundo brilha junto.”

E como costumamos dizer
aqui na Geekie...
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Ficou alguma dúvida? 
O que mais chamou a sua atenção? 



Foi um prazer!
www.geekie.com.br


