


NOSSA RAZÃO DE EXISTIR

Tornar visível a jornada do aprendizado, estimulando 
relações e ações conscientes que fortalecem o brilho único 

de cada pessoa



Empresa 
reconhecida 

pelo  MEC

Tecnologia oficial
do programa Hora do 

Enem

Uma das 6 tecnologias 
educacionais mais 

inovadoras do mundo

Parceira das Escolas 
Associadas da Unesco

Empresas que buscam
ser as melhores

para o mundo

Alinhamento das 
avaliações  Geekie aos 
parâmetros do Enem

A Geekie é pioneira no Brasil e reconhecida internacionalmente
por desenvolver soluções educacionais inovadoras de qualidade





SOBRE O GEEKIE ONE



Buscamos uma solução integrada, que 
respeita o ritmo e as características de cada 
escola e que fundamenta-se em três pilares:

Conteúdo 
significativo, 

híbrido  e 
flexível

Aprendizagem 
ativa com
foco no/a 
estudante

Evidências 
para diálogo 

e decisões 
pedagógicas

Uma Plataforma de Educação 
Baseada em Dados



Anos Finais

Tecnologia como 
recurso 
complementar do 
estudante

Ensino Médio
Atuar ativamente 
na sociedade.

Tecnologia como 
recurso principal de 
aprendizado do 
estudante

Exposição na medida certa

O digital a favor do 
processo de aprendizagem

Digital como 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.



Imagens ilustrativas

Acesse aqui

https://drive.google.com/drive/folders/1Yd18_c0ejJKGqHR8Gba3skovmcXOCyFG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yd18_c0ejJKGqHR8Gba3skovmcXOCyFG?usp=sharing


Dispositivo Oficial: Chromebook

● Interação com serviços Google.

● Segurança da informação

● Tamanho, resistência e peso.

● Feito para a educação e para a internet

● Inicialização rápida

● Configuração simples

● Duração da bateria

● Compatível com apps Android

● Imune a vírus

●



Nasceu digital:
não é uma 
adaptação 
às novas 

necessidades.

Integração:
Material didático 

+
Inteligência de 

dados
+

Formação.

Personalização 
e 

Flexibilidade:
para cada 

estudante e 
para cada escola.

Entende as 
demandas de 

professores(as), 
estudantes, 
gestores(as) 
e famílias.

O que é diferente no Geekie One em relação aos outros materiais 
didáticos e sistemas de ensino?



Como o Geekie 
One ajuda com 
a organização?



Minha semana



Mural



Notificações



Como o Geekie One ajuda a 
estudar melhor?



É muito bom, conteúdo atual e tem bastante  
material, os estudantes estão usando e gostando 
muito das propostas.

Professora Kelly, do Colégio Notre Dame, 
Campinas -  SP.

“

Nosso conteúdo é alinhado a 
BNCC e cria pontes com 
cotidiano dos alunos.

• 2.500 capítulos de Fundamental e Médio

• Recursos como textos, imagens, vídeo-aulas e 

gifs

• Até 10 Simulados no Ensino Médio e 3 no 
Fundamental 2 

”

CONTEÚDO HIPERATUALIZADO



Atividades



Anotações



Como o Geekie One 
ajuda a ir além?



Para revisar ou ir além!

• Recomendações de estudos a partir do 

desempenho nas atividades e exercícios 

realizados.

• Organização por dia para que nenhum 

tema fique para trás!

"Amei o plano de estudos! Gostei da seção 
"Capítulos estudados", que está organizada de 
forma bem didática, e de ter sugestões do que 

estudar em cada dia da semana!"

Giovana, estudante do Colégio Soter.

Plano de estudos personalizado



Construído a partir do padrão 
de aprendizagem de mais de 
12 milhões de estudantes

Utilizamos nossos quase 10 anos de experiência 
com aprendizagem personalizada para lançar um 
algoritmo que já nasce com certificado de eficiência.

5X Mais
Desempenho 72 Pontos na TRI



Condições de pagamento para 
as famílias

Boleto à vista

6% de
desconto*

12x

Cartão de crédito

*(em compras 
realizadas até 18/12.)

*(em compras 
realizadas até 18/12.)

EM 
ATÉ

Atendimento e suporte

Telefone WhatsApp

As famílias vão contar com o apoio do 
nosso time de suporte multi-canais para 

sanar todas as suas dúvidas.

SEM 
JUROS*

10x
*(em compras 

realizadas após 18/12.)

EM 
ATÉ

SEM 
JUROS*
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