MundoMaker, uma escola de inovação e tecnologia, que oferece cursos e workshops com
aulas interdisciplinares de construção prática, engenharia, arte, design, eletrônica e
programação para crianças, jovens e adultos. O espaço de aprendizagem criativa é
inspirado na cultura maker, onde se aprende fazendo. MundoMaker possui três unidades
na cidade de São Paulo (Berrini, Vila Leopoldina e Vila Madalena) e estará com estande na
Bett Educar.
O release da Bett Educar está em aprovação interna e, assim que liberado, envio a vocês.
Estou à disposição para as pautas conjuntas, solicitações de entrevistas e fontes.
Obrigada, desde já!
Camila Russi

MundoMaker: espaço criativo onde se aprende fazendo
MundoMaker é uma escola de inovação e tecnologia, um espaço maker onde se
aprende fazendo. Foi criada em agosto de 2015 por Fabio Zsigmond, diretor executivo, e
Orlando Lobosco, diretor de criação.
Trabalha para despertar o potencial criativo e empreendedor de cada um, onde
disciplinas de Engenharia, Programação, Arte, Design Thinking e Mindfulness são
integradas em experiências divertidas e prazerosas, nas quais planejar, projetar e fazer são
os vetores de um aprendizado significativo e personalizado.
É um espaço de aprendizagem criativa onde o aluno é o protagonista de seu próprio
aprendizado. A proposta mescla robótica, programação e tecnologias digitais com
marcenaria e mão na massa. De forma envolvente e divertida, o aluno aprende a
desenvolver sua criatividade, pensamento crítico e a trabalhar em equipe.
Os professores são jovens formados em Física, Engenharia, Arquitetura e Design,
que passam por uma formação maker, portanto têm as habilidades técnicas e conceituais
para fazer os projetos.

MundoMaker
https://www.mundomaker.cc/
Instagram: @mundomaker - https://www.instagram.com/mundomaker/
Facebook: @mundomakercc - https://www.facebook.com/mundomakercc/
Youtube:
Canal
Mundo
Maker
https://www.youtube.com/channel/UC1g2UBEikAx0qGcnmJC9lsQ/featured
Compartilhe suas fotos usando: #mundomaker

-

Unidades
Berrini - Rua Jaceru, 225, dentro do Co.W Space, Brooklin, São Paulo. T.: (11) 3181-4683

Vila Leopoldina – Rua Guaipá, 1.211 (entrada pela Rua Carlos Weber). Tel.: (11) 945070766
Vila Madalena - Rua Aspicuelta, 345 (Matriz). Tel.: 93807-2345

