
PROJETO

CAXIAS DO SUL
RGE  - Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 

Prefeitura de Caxias do Sul - Geekie



Formação de professores e coordenadores pedagógicos 
presentes, em: 

➔ Parceria SMED - RGE - Geekie
➔ Sobre o projeto
➔ Plataformas Geekie Lab e Geekie Teste

➔ Navegação nas plataformas
➔ Uso e metodologias
➔ Cronograma inicial e próximos passos

AGENDA 



SOBRE A 

GEEKIE



A GEEKIE 

Nossa missão é levar a aprendizagem 
personalizada para estudantes de todo o 
Brasil, servindo de apoio para escolas, 
educadores e alunos, para que cada um 
atinja todo seu potencial - seja dando uma 
aula que respeite o ritmo da turma, seja 
passando no vestibular.



https://www.youtube.com/watch?v=aRglRcOMdSg


A Geekie é pioneira em aprendizado personalizado no Brasil
Desenvolve soluções educacionais inovadoras de qualidade para todo o país

Única plataforma
adaptativa credenciada

Pelo MEC

Tecnologia oficial
do programa Hora do 

Enem 2016

Uma das 6 tecnologias 
educacionais mais 

inovadoras do mundo

Parceira das Escolas 
Associadas da Unesco

Empresas que buscam
ser as melhores

para o mundo

Empreendimento Social 
do ano pela Folha e 
Fundação Schwab 



NOSSA 

HISTÓRIA



PROJETOS QUE 
FAZEM PARTE DA 
HISTÓRIA DA 
GEEKIE

GEEKIE+

HORA DO ENEM

Parceria com a rede estadual de São Paulo.

Geekie Lab chegou a 
415.000 alunos
21.000 professores
91 de 97 diretorias de ensino
Mais de 250.000 simulados

 

Provas que simulam a experiência real do ENEM. 

Planos de estudos personalizados para todos os 
alunos de 3ª série - rede pública e particular - do 
Brasil.

Mais de 2 milhões de alunos do último ano do 
Ensino Médio. 

 



PROJETOS QUE 
FAZEM PARTE DA 
HISTÓRIA DA 
GEEKIE

SESI BRASIL

Mato Grosso

Parceria nacional com a rede SESI, que atende - desde 2015 
- todos os alunos do Ensino Médio regular e Educação de 
Jovens e Adultos (Fundamental Anos Finais e Ensino Médio). 

56.000 alunos EM regular
47.000 alunos EJA
Todos os estados brasileiros
 

25.000 Alunos do último ano do Ensino Médio da 
rede estadual. 

Geekie Games como preparação para o ENEM.
 



PROJETOS QUE 
FAZEM PARTE DA 
HISTÓRIA DA 
GEEKIE

ARARAQUARA

Parceria com a Secretaria Municipal  e com a 
Secretaria Estadual de São Paulo via Projeto 
BNDES/CPFL.

EF: 11 escolas e 2600 alunos
EM: 35 escolas e 3600 alunos

 BOTUCATU

Parceria com a Secretaria Municipal  e com a 
Secretaria Estadual de São Paulo via Projeto 
BNDES/CPFL.

EF: 4 escolas e 1500 alunos
EM: 11 escolas e 3500 alunos

 



SOBRE O
PROJETO



FORMATO 

RGE
GEEKIE
SECRETARIAS PROJETO COM 

MUNICÍPIO

100% financiado 
pela RGE



Disponibilização das plataformas Geekie Lab e 
Geekie Teste para alunos e profissionais da educação 

do Ensino Fundamental (Anos Finais). 

Plataforma de aprendizagem 
adaptativa que apoia professor e 

aluno no processo de 
aprendizagem e conta com um 
acervo de aulas, vídeo aulas, 

resumos e exercícios.

Plataforma de avaliação externa  
equalizada com o SAEB que 

permite que o gestor tome decisões 
pedagógicas baseadas em dados 

concretos quanto ao 
desenvolvimento da rede.



Escopo do Projeto

O que será disponibilizado:
Plataformas Geekie Lab e Geekie Teste para alunos, professores e gestores do 
Ensino Fundamental - Anos Finais. 

Plataforma Geekie Lab - 9º ano
Plataforma Geekie Teste - 6º ao 9º ano

Serviços:
Formação continuada | Consultoria pedagógica | Acompanhamento do projeto

Duração: 20 meses - Junho de 2017 à Janeiro de 2019.



OBJETIVO 

Alavancar a aprendizagem do aluno por 
meio de práticas pedagógicas inovadoras 
suportadas por tecnologia e 
personalização

Gestão pedagógica baseada em dados

Direcionamento do currículo em competências e habilidades- BNCC

Nivelamento e diagnóstico contínuo 

PEDAGÓGICO



PLATAFORMAS

Geekie Lab e Teste





 O Geekie Lab é uma plataforma de aprendizagem adaptativa que apoia professor 
e aluno no processo de construção do conhecimento.

A plataforma identifica os pontos de maior domínio, aptidões e dificuldades dos 

estudantes e traça um plano de estudos personalizado, recomendando 

vídeo-aulas e exercícios que complementam as aulas da escola. 

O Geekie Lab reúne funcionalidades que ajudam os professores a otimizar o 

tempo em sala de aula e a se conectar com os alunos de maneira inovadora.



❖ Relatórios de acompanhamento do 

desempenho do aluno, turma e escola, para 

professores e gestores

❖ Professores podem indicar exercícios com 

alguns cliques - para realização em casa ou em 

sala de aula - e acompanhar engajamento e taxa 

de acertos por aluno ou questão;

❖ Mais de 600 vídeo-aulas

❖ Milhares de exercícios 



PARA O PROFESSOR

PROFESSORES
MAIS PRÓXIMOS DOS ALUNOS

Com o Geekie Lab, os 

professores levam inovação 

para a sala de aula e 

conseguem engajar os alunos 

com atividades criadas em 

segundos.

É a forma perfeita de 

complementar o conteúdo e 

potencializar o aprendizado.



ALUNOS
ENGAJADOS E APRENDENDO 
MAIS

A partir das atividades criadas 

e compartilhadas pelos 

professores, os alunos estudam 

do seu jeito.

Ao final delas, têm a 

oportunidade de continuar o 

aprendizado com base em seus 

pontos fracos e fortes.

PARA O ALUNO





 O Geekie Teste é a plataforma  de avaliação externa da Geekie.

O Geekie Teste permite que o gestor e o professor tomem decisões pedagógicas 
mais assertivas, baseadas em dados concretos quanto ao desenvolvimento da 
rede, da escola, da turma e de cada aluno, individualmente. Através dessas 
informações, é possível criar planos de ação e reorientar práticas de maneira 
eficiente.



SAEB

A Geekie é a única empresa de avaliação externa que participa do 
banco de propostas inovadoras em avaliação do INEP. Um 
reconhecimento fruto de um trabalho sério, liderado diariamente 
por especialistas da área.

Questões elaboradas e revisadas com alto rigor técnico-pedagógico.
 
Questões pré-testadas e analisadas com base na teoria clássica dos 
testes (TCT) e teoria de resposta ao item (TRI). 

Provas calibradas para melhor medir a proficiência do aluno.

Provas desenvolvidas a partir de matrizes de referência

ENEM



As avaliações do Geekie Teste permitem diagnosticar lacunas de 
aprendizagem e analisar o desenvolvimento dos alunos

1 2 3 4

PRIMEIRA 
AVALIAÇÃO

Diagnóstica. Ganhe 
visibilidade do nível 

cognitivo de seus 
alunos.

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

Relatórios que trazem 
visibilidade dos pontos a 

serem melhorados.

AÇÕES PEDAGÓGICAS
Decisões assertivas que 
ajudam na evolução do 
desempenho da escola.

SEGUNDA AVALIAÇÃO
Novo retrato que 

demonstra a evolução dos 
alunos, resultado das 

ações pedagógicas.



ALINHANDO  OS CONCEITOS



Taxinomia de Bloom 
Revisada

Dimensão do conhecimento: o que terá que ser assimilado pelo aluno 
Dimensão do processo: o que será necessário para que o aprendizado ocorra

A releitura da Taxonomia de Bloom incorporou, tanto o que 
tem que a ser aprendido (dimensão do conhecimento). 
quanto o processo usado pelos alunos para apreenderem 
(dimensão do processo).
Essa estrutura bidimensional implica que o professor defina 
com clareza os objetivos instrucionais e os alinhe com os 
processos de avaliação da aprendizagem.



As Três Dimensões propostas pela
 Taxonomia de Bloom



Taxonomia de Bloom Revisada





CONHECENDO AS 
PLATAFORMAS

Na Prática







SUGESTÕES DE USO 

DIFERENTES 
REALIDADES



Textos proporcionando 
a aprendizagem 

significativa

Avaliações Contínuas
Exercícios com diferentes 

níveis de dificuldades

Vídeos aulas
Facilitando a prendizado 
por meio de diferentes 

metodologias.

Professores e alunos 
recebem  relatórios 
imediatos  sobre o 

desempenho alcançados nas 
tarefas

.

Texto 
Contextualizado

 Exercícios

Vídeos 
Inovadores

Resultados 
Imediatos

Facilitando a
PRÁTICA DOCENTE



Escolas
Conectadas Escolas

Conectadas



Sucesso

Integrar o uso da 
ferramenta a rotina 

do acompanhamento 
da aprendizagem 

 

Ponto de Partida

Descobrir as melhores
metodologias e 

estratégias 
de uso para cada 
contexto escolar

Não existe um caminho definido para o uso, existe o determinado 
por você



Recomendação de organização para 
uso do Geekie Lab 

Diagnósticas Contínuas

D

S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Matemática

Ciências 
Humanas

Linguagem 
e Códigos

Ciências  da 
Natureza

USO LIVRE OU SIMULTÂNEO 



D

S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Matemática

Ciências  da 
Natureza

Matemática

Ciências  da 
Natureza

Recomendação de organização para uso do Geekie Lab 
Diagnósticas Contínuas



D

S M T W T F S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Linguagem 
e Códigos

Ciências 
Humanas

Recomendação de organização para uso do Geekie Lab 
Diagnósticas Contínuas



Recomendação de organização para 
uso do Geekie Lab 

Metodologia de Inovadoras

D

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Linguagem 
e Códigos

CH

Matemátic
a

CN LC M
AT

Ciências 
Humanas
Ciências  da 

Natureza



METODOLOGIAS



Formação 
Continuada



Formação Continuada
O QUE?
O projeto contempla formações iniciais sobre o uso das plataformas e também 
formação continuada com temas sobre educação que permeiam o uso das 
tecnologias (ex. Competências e habilidades, avaliações, neurociência, 
metodologias inovadoras, etc). 
Além disso, a plataforma Geekie Lab pode servir ao professor como um 
instrumento de estudo para o planejamento de suas aulas. Para revisar conteúdo 
e ter acesso a questões atualizadas sobre os temas que irá abordar com seus 
alunos.

COMO?
- A agenda de formações será confirmada e enviada 

pela equipe da SMED.
- Por meio de seu perfil no Geekie Lab, o professor 

consegue acessar todo o conteúdo didático disponível 
aos alunos.



Sala de aula 
invertida



Sala de aula 
invertidaO QUE?

Estipular uma agenda de estudos para o contraturno envolvendo as 
aulas do Geekie Lab. O conteúdo será indicado por cada professor 
conforme objetivos específicos, como revisar conteúdos, avaliar os 
conhecimentos prévios da turma sobre determinados assuntos ou 
retomar assuntos para a próxima aula.

COMO?

Recomendar que a turma assista a uma aula por meio da 
função Indicar Aula ou resolva uma lista de exercícios 
montada direto na plataforma por meio da função Tarefa 
de Casa.



Aprendizagem 
entre pares



Aprendizagem 
entre paresO QUE?

Aprendizagem colaborativa: proposta pedagógica em que estudantes 
se ajudam, numa espécie de monitoria ou grupo de estudos para 
construir coletivamente, e com autonomia, o conhecimento sobre 
determinado objeto com a mediação de professores.

COMO?

Trabalhando as atividades do Geekie Lab em duplas, trios 
ou grupos. Com monitores e/ou tutoria do professor.



Ensino 
Híbrido



Ensino Híbrido
O QUE?

O ambiente da sala é dividido em estações que possuem diferentes 
propostas e objetivos de aprendizado e envolvem atividades online e 
offline, com os alunos se alternando entre elas durante a aula.

COMO?

Utilizar o Geekie Lab no laboratório para que os alunos tenham um 
contato inicial com o tema a ser explorado com a ajuda de um aluno 
monitor, enquanto na sala o professor desenvolve outras dinâmicas 
como debates, desenvolvimento de projetos, resolução de exercícios e 
contextualização do conteúdo.



Rubem Alves

compartilha lições de um professor

https://www.youtube.com/watch?v=rOy-jEk_aW4

https://www.youtube.com/watch?v=rOy-jEk_aW4
https://www.youtube.com/watch?v=rOy-jEk_aW4


FATORES DE 

SUCESSO



ENGAJAMENTO DO ALUNO

INTEGRAÇÃO COM A 
ROTINA ESCOLAR

ENGAJAMENTO DE 
PROFESSORES

INFRAESTRUTURA/TI ENGAJAMENTO DA REDE



CRONOGRAMA 



1º) CADASTRAMENTO
Etapa para todas as Escolas de Anos Finais (Independente da Adesão)

A) Preenchimento do formulário de dados de infra escola e equipe gestora: 05/07
B) Preenchimento dos dados dos alunos: 14/07
C) Preenchimento dos dados dos professores: 14/07

2º) FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 
Etapa para todas as Escolas de Anos Finais (Independente da Adesão)

A) Coordenadores e professores multiplicadores (Escolas Anos Finais): 13/07
Manhã: 8:00h-12:00h Tarde: 13:30h-17:30h

B)      Coordenadores pedagógicos (Escolas Anos Iniciais e Finais): 02/08 
Manhã: 8:00h -11:00h Todos os coordenadores 
                 11:00h -12:00h Somente Coordenadores Anos Finais
Tarde: 13:30h -16:30h Todos os coordenadores
                16:30h -17:30h Somente Coordenadores Anos Finais

C) Professores dos LIEs: 03/08
Manhã: 10:00h-12:00h Tarde: 13:30h-15:30h



3º) ADESÃO
A) Diretores: Envio do documento protocolado para oficialização de adesão ao 

projeto pela escola: Até 14/08 impreterivelmente.
Link para download do termo: 
https://drive.google.com/file/d/0B6oBYRd0TSyVajk4NTAzeFpWWTg/view?us
p=sharing

4º) SEMANA DE AMBIENTAÇÃO E 1º ACESSO

Liberação do acesso para professores: a partir da 1ª semana de aula
Liberação do acesso para a ambientação e uso dos alunos: a partir do dia  21/08

Liberação para diretores, coordenadores e professores multiplicadores 
(participantes da formação inicial): a partir de 14/07 - 1º ACESSO 
*Responsáveis recebem email com informações para 1º acesso

https://drive.google.com/file/d/0B6oBYRd0TSyVajk4NTAzeFpWWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6oBYRd0TSyVajk4NTAzeFpWWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6oBYRd0TSyVajk4NTAzeFpWWTg/view?usp=sharing


*PRIMEIRO ACESSO COORDENADORES E PROFESSORES 
MULTIPLICADORES
Acessar https://www.geekielab.com.br/user/activate e inserir o código de ativação que receberá por email. Em seguida o 
responsável irá ativar sua conta, inserir email e definir senha de acesso.  

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3



Equipe Geekie

Anna Estrela
Coordenadora do Projeto Caxias

Henrique Franco
Atendimento e Projetos na Geekie

Rita André 
Coordenadora Pedagógica 



Central de suporte
24h/dia

 

http://www.suportecaxias.geekie.com.br/

E-mail 
seg-sex, 8h às 18h

 

projetocaxias@geekie.com.br

Aba de suporte dentro da plataforma Geekie 



PROJETO 
CAXIAS DO SUL

VAMOS COMEÇAR?



OBRIGADO!


