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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 



Projeto
GEEKIE+ CAXIAS 
2017



VIDEO
Projeto Geekie+ Caxias 2017

https://youtu.be/pyPFYYg_rgU


ALCANCE



ALCANCE

8.286 Alunos cadastrados* 

714 Professores cadastrados*  

112 Gestores cadastrados* 

41 Escolas aderiram ao projeto em 2017

*Alunos cadastrados das escolas que aderiram ao projeto. Quantitativo total: Alunos - 12.656; Professores: 1.305; Gestores: 156.



OBJETIVOS



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



LINHA DO  
TEMPO 2017





RESULTADOS



● Disponível para o 6º ano até o 9º ano do Ensino Fundamental ;

● Avaliações elaboradas considerando as mais sofisticadas técnicas de 
avaliação em larga escala;

● Avaliação  na mesma régua do Saeb (para Ensino Fundamental) e Enem 
(para Ensino Médio);

● Decisões pedagógicas mais inteligentes, baseadas em dados concretos 
quanto ao desenvolvimento da rede, da escola, da turma e de cada 
aluno, individualmente;

● Gráficos e relatórios detalhados de desempenho, além de 
interpretações pedagógicas quanto ao nível de domínio dos alunos, 
provendo visibilidade e apoio tanto para o diretor quanto para o 
professor.

A mais confiável avaliação externa do mercado, que entrega os dados que 

sua escola precisa para potencializar as práticas pedagógicas.

● Disponível para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

● Inovar com tecnologia em sala de aula, experimentando metodologias 
de Ensino Híbrido, que mesclam aprendizado online e offline;

● Agendar tarefas de casa rapidamente, escolhendo os exercícios, 
enviando aos alunos e recebendo a correção e taxa de participação 
automaticamente;

● Cumprir atividades diárias e operacionais de forma mais rápida, como 
corrigir exercícios e acompanhar o engajamento da turma;

● Utilizar relatórios e dados concretos provenientes das tarefas de casa 
para acompanhar a aprendizagem de cada aluno e tomar decisões 
pedagógicas mais eficientes;

● Indicar conteúdos complementares para suas turmas de acordo com 
suas dificuldades ou com as temáticas discutidas em sala. 

A plataforma que facilita a jornada de inovação da sua escola, apoiando 

práticas docentes inovadoras para trazer ganho de aprendizado aos alunos 

e dando visibilidade do desempenho de alunos e professores para embasar 

seu planejamento escolar.



1. USO
Geekie Lab



USO DO

PROFESSOR

299
TAREFAS DE CASA

CRIADAS

439
AULAS INDICADAS

2709 tarefas entregues pelos alunos
94 professores criaram tarefas de casa

130 professores indicaram aula para 
seus alunos



Em média 

534 alunos

Estudaram mensalmente pela 
plataforma de agosto à novembro

USO DO
ALUNO



Uso do aluno - Geekie Lab

446 alunos

694 alunos
556 alunos

420 alunos

Os dados se referem ao uso mensal do Geekie Lab pelos alunos de 9º ano ( Total: 1736 alunos).



Eu tinha uma certa dificuldade em matemática, 
então me ajudou muito porque são várias 
atividades, explicando bem a situação. Consegui 
aprender e ter mais foco ali. 

“
”

É uma ferramenta que permite que o professor 
trabalhe como mediador da aprendizagem. (...)
O aluno ao assistir as aulas, aos vídeos, fazer 
relações, ele funciona como sujeito da sua 
própria aprendizagem.  

“
”

Geekie Lab

Gabriela Oliveira
Aluna EMEF Sete de Setembro.

Manuela Matté
Coordenadora Pedagógica da 

EMEF Prefeito Luciano 
Corsetti.



2. RESULTADOS
GEEKIE TESTE I 



28.500 Cadernos de provas realizados na 1ª aplicação de 
simulados Geekie Teste 2017

86% Dos alunos  das escolas participantes do 
projeto realizaram as provas do Geekie 
Teste

+ de 7.400 Alunos realizaram as avaliações

100%
Das escolas que realizaram os testes 
receberam devolutivas pedagógicas e um 
guia de planejamento



FORMAÇÕES &

ASSESSORIA

Formações pedagógicas 
presenciais e 1 formação virtual

Materiais de devolutiva 
pedagógica entregues

Assessorias presenciais

13

18

+42



Formação orientações iniciais

Formação avaliação

Formação leitura de relatórios Geekie teste - como 
elaborar planos de ação com metodologias ativas 

Formação virtual

Reunião de encerramento 2018



Muito interessantes os apontamentos 
trazidos. Vamos analisar e utilizar em 
nosso planejamento. Parabéns pelo 
trabalho.

“
”

Suzete Cassol
EMEF Santa Corona

Adorei essa devolutiva, 
sentimento também 
compartilhado pela direção da 
escola. Vamos passar para os 
professores e com certeza será 
material para reuniões 
pedagógicas e planejamentos.

“
”

Marta Rizzi
EMEF Santo Antônio



3. DEVOLUTIVA
PEDAGÓGICA 



Guia de Planejamento Apresentação de 
Resultados 

https://drive.google.com/file/d/1pgzlDj9Oq7290BONLiHbc1Cab00NOalI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RybTXF8UbJxkpWCp7R38bPxBvQBufGEk/view?usp=sharing


PROJETO 2018



IMPACTO
Contratamos uma consultoria referência em 
avaliação de iniciativas em Educação para 
investigar do potencial impacto causado pelo 
uso do Geekie Lab e Geekie Teste no 
programa APRENDA+. 

NOSSO



METODOLOGIA
MetasSociais

Fabiana de Felicio Rafael Terra de Menezes Ana Carolina P Zoghbi 

Diretora Executiva da METAS METAS e UnB METAS e UnB



64
PONTOS NA NOTA TRI

Ganho potencial para o máximo uso dos 
recursos da plataforma Geekie Lab pelos 
alunos do ensino médio, sobre o desempenho 
médio dos alunos de rede de escolas parceira 
no Geekie Teste final, por tipo de recursos 
(aulas + atividades).

POTENCIAL 
AUMENTO MÉDIO 
CAUSADO PELO 
GEEKIE LAB

* 99% de significância estatística
** Impacto potencial médio para uma elevação de 10% para 
100% dos recursos completos do Geekie Lab



MELHORIA DO GEEKIE LAB
EVOLUÇÕES E

CO-CRIAÇÃO



RELATÓRIO 
PARA GESTORES

Professores 
podem ver os 
passos de aulas e 
anexos vistos 
pelos alunos e 
também recebem 
resumo diário das 
tarefas de casa 
por e-mail.

Acompanhamento 
das atividades dos 
professores

RELATÓRIO 
DE AULAS E 

RESUMO DIÁRIO

Alunos podem 
indicar como se 
sentiram após 
realizar uma tarefa 
de casa. Além disso, 
professores e 
alunos podem 
adicionar foto ao 
seu perfil

HUMANIZAÇÃO 
E INTERAÇÃO

INDICAÇÃO 
PERSONALIZADA

 DE TAREFAS 

Professores 
podem agendar 
tarefas de casa 
por aluno e para 
múltiplas turmas. 
Além disso,  as 
tarefas podem 
ser duplicadas 
pelo professor

CRIAÇÃO DE 
GRUPOS

NOVOS CONTEÚDOS 
E EXERCÍCIOS

BIBLIOTECA 
DIGITAL DO 
PROFESSOR

Professores 
podem anexar 
seus arquivos e 
links para 
enviar para os 
alunos. Esses 
arquivos ficam 
salvos em uma 
biblioteca 
digital própria.

Professores 
podem criar 
grupos de alunos 
de diferentes 
anos e turmas 
para agendar 
Tarefas de casa e 
indicar aulas



na plataforma Geekie!



SERVIÇOS



Oficinas práticas

Compartilhamento de experiências

Metodologias ativas

Competências e habilidades 

E MUITO MAIS...

Formações Acompanhamento 
das escolas

Gincana entre escolas 
participantes

Interação 
com alunos

Assessoria 
Pedagógica

Encontros presenciais e virtuais

Devolutivas pedagógicas (Geekie 
Teste)

Desenvolvimento 
das plataformas
Estamos em constante aprendizado e 
evolução das plataformas Geekie Lab e 
teste

Suporte
Suporte 8:00-18:00 (Seg-sexta)
fale com a geekie!
suportecaxias@geekie.com.br

Ligações de acompanhamento

videoconferências com gestores e 
professores 

Elaboração de materiais e guias de apoio

Visitas às escolas para 
acompanhamento, suporte e formações 
com gestores, professores e alunos

Reuniões de acompanhamentO com a 
smed



ADESÃO



Reunião de 
Diretores

Início das atividades e Adesão

07/03
Data limite para 

entrega do termo 
de adesão

14/03
Envio da planilha de 

atualização 
cadastral de alunos 

e professores

21/03

26 Novas escolas. Escolas que não participaram do projeto em 2017 
agora podem aderir!

  

Entrega de planilhas de 
atualização cadastral

02/03
Entrega de planilhas 

remanescentes

09/03
Escolas que já aderiram em 2017, não precisam entregar novo termo.

 

41



Obrigada!


