


Nossa Visão

Construir uma nova educação, que leve crianças, jovens e adultos a desenvolver todo o 
seu potencial, estimule o interesse pela descoberta e a vontade de aprender.

Nossa Missão

Criar e aplicar novos processos de ensino e aprendizagem e oferecer conteúdos, 
materiais e metodologias educacionais que tornem o aprender mais prazeroso, 
eficiente e significativo.

A Evoluir desenvolve programas educacionais que transformam a 

forma como aprendemos e ensinamos. Com 20 anos de experiência, 

trabalhamos em parceria e assessoramos escolas, empresas, 

governos e ongs para o desenvolvimento da educação integral.



Como concretizamos nossa Missão - Áreas de negócio





Nau dos Mestres
Um divertido laboratório de Ciências!

A “Nau dos Mestres” é um laboratório de ciências 

móvel composto por quatro mestres: Merlim, 

Leonardo da Vinci, Apolo e Gaia.

Um programa de ensino de ciências baseado em

experimentos sobre química, física e biologia, que desperta a

curiosidade, o instinto investigativo e estimula a criança a

aprender de forma lúdica e ativa.

Por sua interatividade, Nau dos Mestres promove habilidades

socioemocionais como protagonismo, colaboração,

autonomia e empatia.

O programa pode ser aplicado como complemento ao

currículo escolar do Ensino Fundamental I e II ou como

atividade extracurricular.



Nau dos Mestres
Um divertido laboratório de Ciências!

Nau dos Mestres cria um universo fantástico onde a nave Corujola leva três jovens cientistas a

aventuras com os mestres Leonardo da Vinci, Gaia, Apolo e Merlim.

Em cada história os cientistas se deparam com desafios e para cada desafio as crianças

recebem os materiais necessários para criar soluções inovadoras.

Contextualiza os conteúdos com situações do universo e do cotidiano da criança, o que torna o

aprendizado mais significativo.

Coloca a criança na condição de protagonista do aprendizado, com autonomia para escolher o

que e como aprender.

Permite que o educador aplique novos processos de ensino e

aprendizagem que estão em sintonia com as demandas de uma

educação transformadora.

Todos os materiais são de baixo custo e fácil reposição.



Nau dos Mestres
Um divertido laboratório de Ciências!

O que inclui?

● 1 laboratório com materiais para a realização de 24

tipos de experimentos

● Livro do professor com 24 planos de aula

● Livros temáticos para os alunos: Leonardo da Vinci

(física mecânica), Gaia (biologia), Apolo (física ótica)

e Merlim (química)

● CDs com audiodescrição dos livros

● Formação de educadores (3 workshops de 8 horas)

O programa já foi implantado em mais de 350 

escolas em 50 municípios do país!   



Nau dos Mestres
Um divertido laboratório de Ciências!

“Fantástico falar de ciências e vivenciar o mundo que 

nos rodeia didaticamente, o Nau dos Mestres, é 

inspirador e forma cidadãos conscientes de si e dos 

recursos naturais que precisamos para sobreviver, 

norteia um lugar sustentável e respeitoso” Profa. 

Mariane Ribeiro, EM Prof. Mario de Assis César -

Pindamonhangaba

“Excelente projeto, minha sala está amando! Fácil de 

aplicar é um material muito prático. Parabéns para 

todos!!!” Profa. Maura Santos, EM André Franco 

Montoro - Pindamonhangaba

“Estou adorando, pois está contribuindo muito com o 

meu trabalho em sala de aula, os alunos estão me 

surpreendendo com a participação durante as 

experiências. Gostaria muito que outras escolas fossem 

contempladas com o material, pois é riquíssimo” Profa. 

Larissa Palandi, EM José Gonçalves da Silva -

Pindamonhangaba   

"Na minha opinião o ensino de ciências é 

extremamente importante para a vida e o projeto 

Nau dos Mestres, tem essa relação com a vida, 

onde ele integra e desenvolve a criatividade e a 

construção do conhecimento o acervo eleva a 

qualidade das aulas através da adoção de 

estratégias inovadoras de ensino como está. 

Parabéns!" Profa. Luciane Oliveira

"Tive todas as minhas expectativas atingidas, o 

material é de muita qualidade, simplesmente 

maravilhoso, o material é tão rico que a cada 

experimento concluído, já vem a pergunta 

padrão "Professora quando será o próximo?", e 

isso nos deixa ainda mais motivada a querer 

aprender mais para ensinar melhor. Achei a 

equipe muito bem organizada, Parabéns!" 

Profa. Nivia Maria Ferigolo



Contrapartidas

Aplicação da logomarca nos seguintes produtos e materiais:

- Banners expostos durante os workshops

- Nau dos Mestres (móvel)

- Camiseta do Profissional que irá ministrar o workshop

Possibilidades de Interação com o projeto:

- Integração com programa de voluntariado do patrocinador

Geração de informações e materiais para divulgação:

- Produção de informes (textos) durante a realização do projeto

- Registro fotográfico

- Assessoria de imprensa e citação do patrocínio nos press releases

- Produção de um relatório final



Nosso canal de vídeos:
vimeo.com/evoluir

Novidades e atualizações:
facebook.com/evoluircultural

http://www.vimeo.com/evoluir
http://facebook.com/evoluircultural


www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

