
CONHEÇA A 
CODEBUDDY



POR QUE ENSINAR 
TECNOLOGIA 

DESDE CEDO?



CÓDIGO 
COMO UMA 
FORMA DE 
EXPRESSÃO

Aprender a ler e escrever 
são exemplos de 
habilidades que te ajudam 
a compreender o mundo 
de uma forma mais ampla 
e esclarecedora.

ALGUÉM DISCORDA DE QUE DEVEMOS 
ENSINAR AS CRIANÇAS A ESCREVER?

Aprender a codificar também 
funciona como aprender 
a escrita: você pode se 
tornar escritor um dia, mas o 
mais importante é o uso do 
código como meio para se 
expressar.



INTERAGIR 
COM O 
MUNDO DE 
FORMAS 
NOVAS

TIM COOK NOS 
AJUDA A ELUCIDAR 
A QUESTÃO

“Se eu fosse um estudante francês 
e tivesse 10 anos de idade, acredito 
que seria mais importante aprender 
a programar do que a falar inglês. 
Não estou dizendo que as pessoas 
não devem aprender o idioma, mas 
essa é uma linguagem que você 
pode usar para se expressar com 7 
bilhões de pessoas no mundo”.

Tim Cook, CEO da Apple



NÃO É SÓ 
APRENDER O 
CÓDIGO, MAS 
CODIFICAR 
PARA 
APRENDER

Aprendendo a codificar, 
absorvemos uma série de 

conhecimentos que levamos 
para toda a vida. Além disso, nos 

empoderamos pela tecnologia, 
além de nos prepararmos para um 

novo mercado de trabalho.



QUEM SOMOS?



PROPÓSITO O OBJETIVO DA CODEBUDDY 
É EMPODERAR CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES POR MEIO 
DA PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES.

Idealizada por 3 irmãos (Marlon, 
Matheus e Marcelo) movidos 
inteiramente pelo propósito de 
levar o aprendizado de código 
como ferramenta para geração 
de valor para sociedade, a 
escola começou dentro de um 
quarto de apartamento e não 
parou mediante as inúmeras 
dificuldades.



REFERÊNCIA 
EM ENSINO DE 
TECNOLOGIA 
PARA 
CRIANÇAS

A codeBuddy é uma das pioneiras 
do Brasil em ensino de tecnologia 
para crianças. Desde o início, 
geramos conteúdo próprio, 
e durante todo este tempo 
aprendemos exatamente o que é 
e como ensinar para crianças.



REFERÊNCIA 
EM ENSINO 
HÍBRIDO

Sabendo dos pontos fracos da sala de aula 
convencional, nos perguntamos: “Por que não ensinar 
um conteúdo inovador de forma inovadora?”

Escolhemos desde o início utilizar a tecnologia como 
ferramenta de auxílio para o professor. Na codeBuddy, o 
aluno passa a ser o centro e o professor assume papéis 
diferentes dentro da sala: instigador, verificador, motivador.



COMO 
FAZEMOS?



METODOLOGIA 
HÍBRIDA 
CODEBUDDY

Desenvolvemos o GameBuddys, em 
que cada aluno entra em uma ambiente 
de aulas que se parece com um jogo, 
totalmente lúdico. O professor introduz o 
tópico e o conteúdo é dado para cada aluno 
de forma individual através da plataforma.



METODOLOGIA 
HÍBRIDA 
CODEBUDDY

BATALHA DE 
TERRITÓRIO

MATERIAL SALA DE AULA 



METODOLOGIA 
HÍBRIDA 
CODEBUDDY

PERSONALIZAÇÃO 
DO PERSONAGEM

MATERIAL SALA DE AULA 



METODOLOGIA 
HÍBRIDA 
CODEBUDDY

MAPA DE AULAS

MATERIAL SALA DE AULA 



METODOLOGIA 
HÍBRIDA 
CODEBUDDY

PLATAFORMA COM 
MAIS DE 400 AULAS!

MATERIAL DISPONÍVEL PARA CASA



CONTEÚDO 
INTELIGENTE 
E DIVERTIDO

O conteúdo exposto é divertido e inteligente. Falando a 
linguagem das crianças e adolescentes, conseguimos 
a atenção completa delas e até escutar algumas 
risadas das crianças durante as aulas na plataforma.

MATERIAL SALA DE AULA 



GAMEFICAÇÃO 
(GMFK)

Com um conteúdo diferenciado, 
usamos a gameficação para 
potencializar a performance de 
aprendizado dos alunos. 
Na codeBuddy, cada aluno ganha um 
cartão que será utilizado para a coleta 
de pontos, gerados em um totem 
interativo, que proporcionam uma 
experiência completa para o aluno.



BUDCOINS

Na codeBuddy, os alunos 
desenvolvem a lógica financeira 
desde cedo. O objetivo dos 
alunos é ganhar budcoins para 
resgatar prêmios do interesse 
deles, como mouse gamer, óculos 
VR, Créditos na Steam e etc. 

No entanto, logo eles percebem 
que só isso não é suficiente para 
comprar os sonhados prêmios, 
precisam economizar e gerir bem 
seus recursos!  



COMO 
ENSINAMOS?



1. No máximo 6 alunos por professor;
2. Matrícula em qualquer período do ano;
3. Ensino inclusivo;
4. Melhor aprendizado;
5. Tendência mundial.

MUNDO DA LÓGICA E MATEMÁTICA  
Esse é um mundo essencial para que 
as crianças comecem a desenvolver 
habilidades de lógica computacional. 
Com a Lógica e a Matemática, eles 
desenvolvem a base necessária para criar 
tudo que a imaginação permitir!

DESCOBRINDO 
O SEU MUNDO

Além de ensinarmos programação, que já 
desenvolve características importantes 
nos nossos alunos, trabalhamos com uma 
metodologia inovadora que potencializa o 
aprendizado do aluno.



MUNDO DOS GAMES 
Nesse mundo, nossos alunos 
deixam de ser jogadores passivos 
e descobrem como uma das coisas 
que eles mais amam funciona de 
verdade. E, claro, eles também criam 
seus próprios jogos profissionais!

MUNDO DOS APPS 
Alguns alunos podem até não 
gostar de jogos, mas, hoje em dia, 
todos usam apps! Nesse mundo, 
seja para facilitar o cotidiano ou 
para revolucionar o mercado de 
aplicativos, os alunos aprendem 
a criar uma das tecnologias mais 
usadas da atualidade.

DESCOBRINDO 
O SEU MUNDO



DESCOBRINDO 
O SEU MUNDO

MUNDO MAKER (ROBÓTICA) 
Um líder pode ir muito além do digital 
e criar com as próprias mãos as 
máquinas do futuro! Como makers, 
os alunos desenvolvem tecnologias 
que antes só eram ensinadas nas 
universidades e constroem as 
soluções que o mundo precisa.

MUNDO WEB 
Esse mundo é para aqueles que 
amam programar! Os alunos 
aprendem aqui a desenvolver todos 
os lados que compõem um sistema 
web, de sites a bancos de dados.



O QUE 
FAZEMOS?



PROXIMIDADE 
QUE 
FORTALECE

CARACTERÍSTICAS 
DESENVOLVIDAS 
E FATORES QUE 
FORTALECEM A 
PROXIMIDADE:

Raciocínio lógico

Empreendedorismo

Incentivar novas habilidades

Análises individuais

Criatividade

Matemática

Interação com os pais



NOSSOS 
ALUNOS 
PODEM 
MUDAR O 
MUNDO 
COM SUAS 
CRIAÇÕES!

USO INTELIGENTE

A tecnologia já faz parte da vida das nossas 
crianças, fazer com que elas a utilizem de forma 
ativa é uma das nossas propostas.



NOSSOS 
ALUNOS 
PODEM 
MUDAR O 
MUNDO 
COM SUAS 
CRIAÇÕES!

MERCADO DE TRABALHO

O mercado de tecnologia cresce no mundo 
todo e no Brasil não é diferente. Ter 
contato com esse conhecimento logo nos 
primeiros anos de vida é um diferencial 
que certamente fará a diferença para os 
profissionais do futuro e para a evolução da 
tecnologia como um todo. Na codeBuddy, 
nossos alunos se preparam para o amanhã 
e começam hoje a criar ferramentas para 
ajudar muitas pessoas.

65%

das crianças que estão 
começando o ensino 
fundamental devem 
trabalhar em empregos 
que ainda não existem.*



NOSSOS 
ALUNOS 
PODEM 
MUDAR O 
MUNDO 
COM SUAS 
CRIAÇÕES!

MATHEUS MAROTTA – Projeto GOMA (Grupo de Observação Meio Ambiente), 
um aplicativo que ensina, de maneira lúdica, a separar e destinar corretamente os 
resíduos sólidos.

ISABELA BATISTA – Mini Carro Autônomo, o protótipo pode ser ativado no modo 
automático, no qual ele desvia sozinho de obstáculos. No modo manual, o usuário 
pode controlar ele via smartphone.

RAISSA LAUAR – Aplicativo de Prevenção e Tratamento da Obesidade Infantil. O 
app traz informações sobre a obesidade infantil. Nele o usuário tem acesso a dicas 
para prevenir ou até mesmo tratar a doença.





OBRIGADO!

codebuddy.com.br
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