




Contexto 
educacional



O sistema educacional está defasado.

Ele prevalece como linhas de montagem industriais:  
repetitivo, massificado e analógico.



Uma grande revolução no setor está iminente. 

Não se sabe ainda quais são os rumos exatos da aprendizagem. 
Sabe-se que há muitas iniciativas para adequar o setor à era digital.  



As Edtechs são protagonistas dessas mudanças



1º Edtech 
Meetup 
Brasília



60
pessoas

compareceram ao evento 

10
Edtechs

apresentaram seus pitches



Percepção do evento:

4,7
de 5.0

Temas abordados: 

• Contexto educacional 
• Inteligência artificial 
• Realidades virtuais







Ecossistema 
de Edtechs



Após o 1º Edtech Meetup, as startups de educação de Brasília 
passaram a se organizar melhor.

O ecossistema de edtechs da capital contabiliza  

mais de 20 empreendimentos  
cadastrados em sua base.

Veja, a seguir, algumas dessas edtechs.



Escola pública online com uso de 
inteligência artificial para ensino 
adaptativo e personalizado em cada 
área de conhecimento.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C 
Mercado: Fundamental, Médio, 
Adulto

http://happe.mobi/

Plataforma online com ferramentas 
integradas de estudo que ajudam 
estudantes a aprenderem mais e 
melhor, com inteligência artificial.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Médio, Adulto

https://estudologia.com.br

Plataforma de conteúdos 
educativos. Solução conveniente e 
rentável para professores ajudarem 
alunos de forma rápida e acessível.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Fundamental, Médio, 
Adulto

http://goeduca.com

http://happe.mobi/
https://estudologia.com.br
http://goeduca.com


Plataforma de conversação para 
contribuir para a reconstrução da 
vida de refugiados e auxiliar na 
prática de idiomas.

Fase: Ideação 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Médio, Adulto, 
Corporativo

http://speaktoshare.com

Plataforma de agendamento de 
aulas particulares para alunos do 
ensino fundamental e médio, por 
meio de aplicativo ou site.

Fase: Tração 
Segmento: B2C 
Mercado: Fundamental, Médio

https://aulascolmeia.com.br

Aplicativo de aulas particulares 
projetadas de acordo com o ritmo, 
o objetivo e o estilo de 
aprendizagem do estudante.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C 
Mercado: Médio, Superior

http://modularaulas.com

http://speaktoshare.com
https://aulascolmeia.com.br
http://modularaulas.com


Suíte de aplicativos de apoio ao 
ambiente escolar, com processos 
totalmente eletrônicos, que reduzem 
o uso de materiais naturais.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2G 
Mercado: Infantil, Fundamental, 
Médio

http://gruporkt.com.br

Plataforma de intermediação de 
cursos que busca conectar aqueles 
que querem aprender com aqueles 
que querem ensinar.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Adulto

https://newcap.me

Plataforma com metodologia própria 
para alfabetização de adultos à 
distância e uma ferramenta de 
apoio à alfabetização infantil.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C, B2G 
Mercado: Infantil, Adulto, 
Corporativo

https://facebook.com/eduappbsb

http://gruporkt.com.br
https://newcap.me
https://facebook.com/eduappbsb


Espaço de transformação da 
educação que prepara jovens e 
crianças para os enfrentar os 
desafios do século 21.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Fundamental

https://instagram.com/canvi.cc/

Plataforma para facilitar o dia a dia 
escolar e melhorar a comunicação 
entre escola, alunos e 
responsáveis.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C, B2B, B2G 
Mercado: Fundamental, Médio, 
Adulto

https://lyce.com.br

Cursos e experiências criativas 
para o desenvolvimento de 
competências socioemocionais 
para crianças e adolescentes.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C 
Mercado: Fundamental

http://facebook.com/numieducacao

https://instagram.com/canvi.cc/
https://lyce.com.br
http://facebook.com/numieducacao


Instituição para a transformação do 
mindset, por meio da aplicação 
prática de ferramentas digitais no 
cotidiano das empresas e escolas.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Infantil, Fundamental, 
Médio, Adulto, Corporativo

http://amplifica.org/

Escola de habilidades em gestão, 
com experiências de aprendizado 
presenciais ou digitais, para 
desenvolver competências práticas. 

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Adulto, Corporativo

http://goyaexperiencia.com

Escola aberta para o ensino e para 
a prática de inovação, unindo 
tecnologia e criatividade em 
experiências transformadoras.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Superior, Adulto, 
Corporativo

http://inove.me

http://amplifica.org/
http://goyaexperiencia.com
http://inove.me


Empresa focada no desenvolvimento 
do mercado Industrial, por meio de 
consultorias, cursos e técnicas de 
engenharia

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B 
Mercado: Adulto, Corporativo

https://engeteles.com.br

Empresa de desenvolvimento de PC 
Desktop de alta eficiência e baixo 
índice de falhas para uso 
educacional e corporativo.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C, B2B, B2G 
Mercado: Fundamental, Médio, 
Adulto, Corporativo

http://etecnet.com.br

Plataforma de recrutamento, 
treinamento e capacitação de 
profissionais no segmento de 
comunicação, criatividade e TI. 

Fase: Tração 
Segmento: B2C, B2B, B2G 
Mercado: Médio, Adulto, 
Corporativo

https://comoequetala.com.br

https://engeteles.com.br
http://etecnet.com.br
https://comoequetala.com.br


Sistema Educar é um sistema de 
gestão educacional gameficado 
voltado para a motivação, a 
qualidade de ensino e a fidelização.

Fase: Ideação 
Segmento: B2C 
Mercado: Infantil, Fundamental, 
Médio

Ainda sem presença digital

CoEducation é um empreendimento 
para promover a interação entre 
pessoas e instituições com as 
novas tecnologias no mercado.

Fase: Ideação 
Segmento: B2C, B2B, B2G 
Mercado: Adulto, Corporativo

Ainda sem presença digital

A Enkrateia, cujo nome significa ter 
poder sobre si próprio, atua para abrir 
os olhos das pessoas, ajudando-as a 
se aproximar da plenitude.

Fase: Prototipação 
Segmento: B2C 
Mercado: Superior, Adulto, 
Corporativo

instagram.com/enkrateiabrasilia/

http://instagram.com/enkrateiabrasilia/


Escola de Gastronomia Online para 
disseminar a gastronomia e criar 
uma comunidade engajada e 
apaixonada pelo assunto.

Fase: Mercado 
Segmento: B2C 
Mercado: Infantil, Fundamental, 
Médio, Adulto, Corporativo

http://academiagastronomica.com.br

http://academiagastronomica.com.br


2º Edtech 
Meetup de 
Brasília



Manifesto é uma declaração pública de princípios e intenções, 
com o objetivo de expor um ponto de vista, denunciar um 
problema ou convocar uma comunidade para uma 
determinada ação.

É a ponte entre ideias e o grande público.



Cada edtech tem uma 
visão de futuro e atua 
para transformar a 
educação, atualmente 
tão obsoleta. As edtechs são protagonistas 

da renovação desse setor.

Vamos ouvir o que elas têm a dizer.



O 2º Edtech Meetup tem a 
ambição de redigir o  
Manifesto sobre o Futuro 
da Educação, segundo as 
edtechs de Brasília

Objetivos: 
• Fortalecer o ecossistema de edtechs da capital 

• Projetar a cidade como polo em inovação educacional 

• Ganhar visibilidade por meio da documentação das 

atividades



Dinâmica

Rodada 1 Rodada 2 Rodada3
Apresentação de 20 minutos 

Aprendizagem adaptativa

Delegações de edtechs 

10 manifestações de 2 minutos

Intervalo de 10 minutos

Apresentação de 20 minutos 

Descentralização do Ensino

Delegações de edtechs 

10 manifestações de 2 minutos

Intervalo de 10 minutos

Apresentação de 20 minutos 

Gameficação da aprendizagem

Delegações de edtechs 

10 manifestações de 2 minutos

Intervalo de 10 minutos

Produção do manifesto em 
tempo real, aprovado após a 
última rodada



26/setembro,  
19h às 23h 
W3 Works, 512 Sul



Apresentações 
Motivadoras



Aprendizagem Adaptativa

Tópicos sugeridos

• Tripé da adaptatividade: teste, recomendação, conteúdo 

• Aquisição de big data e mineração de dados 

• Variáveis possíveis para o cálculo de adaptatividade 

• Aumento de eficiência da aprendizagem adaptativa 

• Exemplos de iniciativas em aprendizagem adaptativa



Descentralização do Ensino

Tópicos sugeridos

• Breve história do sistema educacional 

• Teorias de John Dewey, Montessori, Vygotsky, Piaget 

• Movimento unschooling: Ivan Illich e John Holt 

• Cognitoys e a descentralização do espaço de ensino 

• Project/Problem based learning 

• Aprendizagem peer to peer 

• Rotação por Estações de Aprendizagem



Gamificação na Aprendizagem

Tópicos sugeridos

• Histórico da gameficação 

• Aplicação da gameficação em outros setores 

• Gameficação e a geração do 3º milênio 

• Competências desenvolvidas em games 

• Benefícios da gameficação da aprendizagem 

• Aplicações práticas de gameficação no ensino 



Divulgação do 
Evento



• Redes sociais 

• Grupos de Whatsapp 

• Portal da NewCap 

• Correio Web 

• Parceiros educacionais

Divulgação: 
Cobertura de mídia: 

• Correio Braziliense 

• Jornal de Brasília 

• Metrópoles 

• DFTV-G1 

• UnB TV



Muito obrigado

Newcap (Mathews, 61 9 8281-2331) 

Estudologia (Camila, 61 9 9198-7333) 

Cerrado Valley (Diego, 61 9 9948-0896)

Organizadores:


