SuperGeeks traz ao Brasil startup americana para que Ciência
da Computação seja disciplina obrigatória nas escolas
Os cursos da CS Plus contam com método de ensino híbrido e inteligência
artificial
Mais uma vez, a SuperGeeks, escola de
Programação e Robótica para crianças e
adolescentes do Brasil, marca presença na
Bett Educar, maior evento de educação e
tecnologia da América Latina. Neste ano a
rede traz como novidade a CS Plus, strartup
global de educação com sede nos Estados
Unidos, com o objetivo de tornar o ensino de
Ciência da Computação obrigatório em
escolas de todo o mundo. A CS Plus faz parte da Holding SuperGeeks e tem
como missão possibilitar que todas as crianças aprendam Ciência da
Computação nas escolas, como disciplina no Ensino Fundamental e Médio. A
Bett Educar acontece de 14 a 17 de maio, no Transamérica Expo Center, em
São Paulo (SP).
“Queremos ampliar o nosso relacionamento com escolas objetivando apresentar
a CS Plus como uma excelente alternativa ao cumprimento das exigências da
BNCC com relação à integração de ciência da computação na grade curricular.
Acreditamos que o evento servirá para consolidar ainda mais nossa estrutura e
metodologia, focada no resultado real do aluno e no crescimento conjunto com
as escolas parceiras”, explica Marco Giroto, fundador da SuperGeeks e CS Plus.
Juntas, as redes irão oferecer às Instituições de Ensino novas práticas em salas
de aulas que visam otimizar os resultados dos alunos, tendo como aliados o
Ensino Híbrido (Blended Learning) e a Inteligência Artificial.
“Com o advento da tecnologia e mais precisamente da Inteligência Artificial, o
mundo está entrando em uma revolução jamais vista na história da humanidade.
A chegada da Quarta Revolução Industrial surge com a Educação 4.0, essencial
para o sucesso desta nova revolução e um caminho inevitável que todas as
Escolas e Centros de Ensino deverão passar”, declara Marco.
A SuperGeeks é a primeira e maior escola de Programação e Robótica para
crianças e adolescentes do Brasil. Com mais de 5 mil alunos matriculados,
atende crianças entre 05 e 17 anos que fazem cursos para aprender Ciência da
Computação, a partir do desenvolvimento de games, do conhecimento em
Robótica, Realidade Virtual e Aumentada, Inteligência Artificial e também por
meio da criação de aplicativos e sistemas web, incluindo questões de redes de
computadores e servidores. A rede conta com mais de 50 unidades em operação
no país e seu projeto de expansão é para dentro e fora do Brasil, incluindo
Portugal, onde já tem uma unidade, Estados Unidos e regiões de língua
espanhola, já com demanda para o Japão. A SuperGeeks oferece modelos de

negócios com investimentos que variam entre R$ 22mil e R$ 200 mil no Brasil e
de 55.000 EUR no exterior.
“A SuperGeeks sempre se posicionou e se preocupou com educação de
qualidade e inovação. Neste ano, com a chegada da CS Plus como um curso
alinhado à nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a rede estreita ainda
mais relações com os gestores de escolas”, conclui o empreendedor.
A Bett Educar congrega, anualmente, mais de 230 empresas nacionais e
internacionais, mais de 19 startups do setor e cerca de 22.000 participantes da
comunidade educacional de todos os estados brasileiros, que se encontram com
o propósito de buscar inspiração, discutir o futuro da educação e o papel que a
tecnologia e a inovação desempenham na formação de todos os educadores e
estudantes.
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