
Edstation School
O programa que empodera jovens para 
transformarem o mundo, por meio do 
empreendedorismo tecnológico.

Brasília, fevereiro de 2022.



Segundo quem fez...

Aprendeu muito 
na Edstation

A Edstation

mudou a vida



Segundo os responsáveis...

Indica a 
Edstation

O(a) filho(a) teve 
amadurecimento 
emocional acelerado

Aprendeu junto 
com o(a) filho(a)



Imaginamos que seria muito bom, mas todas as expectativas foram superadas.

Foi tudo muito mais do que imaginávamos.

Na última aula, estava em viagem ao exterior e

fez questão de deixar o passeio de lado para assistir à aula!

O que a Edstation levou essa turmina a viver, já transformou a vida deles...

E um pouquinho da nossa de carona!

Quando eu dizia para ela descansar, ela perguntava se

podia relaxar e fazer as atividades da Edstation.

Tenho conviccção de que

aprenderam muito mais do que criar uma startup.



A Edstation é um 
programa de 

aceleração de 
estudantes do 7º 

ao 9º anos.



Em equipes, eles 
lançam uma startup 

para resolver um 
problema global.



_ Diferenciais

Empreendedorismo 
tecnológico

Mentores do Nubank, 
Uber, TEDx etc

Resolução de 
problemas globais

100% mão na massa 
e em equipes

Construção de 
propósito

Desenvolvimento 
de softskills
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A jornada é 100% mão na massa e, 
ao fim de cada módulo, as equipes 
entregam uma etapa do processo de 
ideação, validação e lançamento da 
startup.

_ Módulos

_ Carga-horária

A carga total é de 140 horas, em 
70 encontros de 2 horas, 2 vezes 
na semana. Os encontros 
começam em março e terminam 
em dezembro. 



Uma vez por bimestre, haverá 
um encontro presencial de 
socialização, em Brasília.

Horário provável:

Segunda e Quarta, de 18h15 a 20h15.



O desenvolvimento humano é prioridade na 
Edstation. Nós consideramos a realidade 

socioemocional dos participantes para auxiliá-los 
a desenvolverem cooperação, iniciativa, 

autoestima, autonomia, abertura ao outro, 
autoconsciência e consciência social. 



Uma vez por semana, a turma será acompanhada 
por um psicólogo escolar, que estará presente no 

horário das aulas e disponível para os 
participantes e seus responsáveis.

Psicólogo João Giffoni

CRP 01/24468

_ Acompanhamento 
socioemocional



_ Material Didático

Registro.br
(R$40,00/ano/equipe)

Wix (ou alternativa)
(R$13,00/mês/equipe)

Figma
(Gratuito)

Discord
(Gratuito)

Instagram
(Gratuito)

Programa 100% remoto
Pa rti cipe de onde você e sti ve r !

Google Sheets
(Gratuito)



_ Resumo
 Imersão no mundo da tecnologi
 70 encontros remotos + 5 presenciai
 Duração de março a dezembr
 Acompanhamento do Head de Inovaçã
 Acesso a mais de 16 especialista
 Acompanhamento psicológic
 Formatura com investidores em Brasíli
 (1 + 3 ingressos por família)

_ Investimento

_ Vagas

12x de R$ 580,00 no cartão

ou R$ 6.000,00 à vista

Turma de até 20 participantes

(formação de até 4 equipes).



_ Escolas parceiras

Escolas parceiras oferecem 15% de 
desconto na Edstation para seus alunos.



_ O que estão dizendo

A Edstation mudou a vida desses meninos 
para sempre. Não sei como foi apresentado 
para eles na escola, só sei que o João Lucas 
nunca me pediu para fazer algo com tanta 
vontade! Imaginamos que seria muito bom, 
mas todas as expectativas foram superadas. 
Foi tudo muito mais do que imaginávamos.

Ana Carolina Oliveira, mãe do João Lucas

Minha filha aprendeu se divertindo. Todo 
tempo que ela tinha livre, ela queria se dedicar 
espontaneamente às atividades. O ano foi 
cheio e corrido. Quando eu dizia para ela 
descansar, ela perguntava se podia relaxar 
e fazer as atividades da Edstation. Era o 
momento que a inteligência dela se divertia.

Cássia Van den Beusch, mãe da Sofia

Um trabalho bem fundamentado, um 
conteúdo inovador, capacitando habilidades 
importantes para a vida dos meninos. Muito 
feliz pelo Lucca fazer parte da primeira 
turma de Supermakers. Sucesso! Muito 
sucesso mesmo!

Anna Karolina Ximenes, mãe do Lucca

Que projeto digno de ser multiplicado no 
mundo. Muito feliz e orgulhosa de tudo o 
que a S.R. está vivendo. Ela estava em 
processo de depressão e, ao trabalhar 
nesse projeto, passou a ter muita 
alegria e motivação.

Cristiane Rodrigues, irmã da S.R.

A Edstation fortaleceu nossos valores e 
crenças para a vida dos nossos filhos. Para 
mim, é desafiador acompanhar este mundo 
virtual, moderno, acelerado e lançar minhas 
filhas nesse foguete. Não tive essa criação, 
mas tenho conviccção de que aprenderam 
muito mais do que criar uma startup.

Beatriz Imperial, mãe da Giovana

Achamos excelente e impactante. 
Assistir a apresentação me fez querer 
voltar no tempo da vida... Gratidão por 
tudo, pela experiência e pelo entusiasmo 
com sua missão! 

Fábio Alcântara, pai do Heitor



_ Conheça um Supermaker

8º Ano

Colégio Ciman

Falar com Faria

Júlia Faria

”Foi uma das melhores 
coisas que aconteceu na 

minha vida”.

Hyper • Fui Retrô

9º Ano

Colégio Seriös

Falar com Lucca

Lucca Ximenes

”A Edstation mudou 
minha vida e vai 

mudar a sua”.

Hustler • Green Points

Falar com Limão

Rafael Lima

Hacker • Road Play

”A parte mais legal 
são as amizades que 

você faz”.

8º Ano

Colégio Moraes Rêgo

Falar com Sofia

Sofia Átomo

”É cansativo, mas ver o 
que o time fez dando 

certo é incrível”.

Hipster • Fui Retrô

1º Ano EM

Colégio Leonardo da Vinci

Você é um estudante pensando em fazer a Edstation, mas ainda não se decidiu? 
Marque uma conversa com um Supermaker para perguntar da sua experiência!

http://wa.me/5561982226699
http://wa.me/5561982226699
http://wa.me/5561982226699
http://wa.me/5561982226699


_ Assista aos pitches da formatura
Ainda duvida da capacidade dessa turma? Veja as startups que eles apresentaram 
na formatura de 2021, para uma banca de investidores qualificados.

Food Zone 
Plataforma de 
receitas saudáveis 
de restaurantes 
famosos

Fui Retrô 
Marketplace de 
aulas de letramento 
digital

Green Points 
Clube de pontuação 
para abastecimento 
com etanol

RoadPlay 
Marketplace de aulas 
de games para 
professores

https://www.youtube.com/watch?v=_Pb18Oi2n4E&list=PLe4IfkWhW_GmxjHgE7VJbg3uxaUZq8sr1
https://www.youtube.com/watch?v=4OBG2fCTJ5Y&list=PLe4IfkWhW_GmxjHgE7VJbg3uxaUZq8sr1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KfLo9JRmXz0&list=PLe4IfkWhW_GmxjHgE7VJbg3uxaUZq8sr1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qjuyMZ19VBk&list=PLe4IfkWhW_GmxjHgE7VJbg3uxaUZq8sr1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_5ViP46w69k&list=PLe4IfkWhW_GmxjHgE7VJbg3uxaUZq8sr1&index=5


Fundadora
Nathalia Kelday atua no segmento de educação e tecnologia desde 
2017. Em 5 anos, tornou-se consultora do Ministério da Educação, do 
Banco Mundial, da OEI e do BID, além de mentora da aceleradora 
global de edtechs Supercharger. Fundou a Estudologia, uma startup 
premiada para acelerar a aprendizagem, e o Edtech Meetup, uma 
associação que monitora o desenvolvimento de 70 edtechs em Brasília.



Já realizou eventos para até 800 educadores e fez dezenas de 
palestras, para audiências de até 1.000 pessoas, incluindo um TEDx 
com o título "Por que a revolução educacional vai partir das crianças". 
Atualmente se dedica à Edstation, uma escola de startups que desafia a 
Geração Alfa a resolver problemas globais. É formada em 
Administração pela UnB e se especializou em marketing pela ESPM e 
pela London College of Communication.



Edstation

School
edstation.com.br

Se você é do tipo de pessoa que quer mudar o mundo...

http://edstation.com.br

