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Por isso, aqui despertamos o 
interesse e incentivamos

a autonomia.

Acreditamos que um jovem motivado 
busca por si mesmo o aprendizado!

fascinante

Interessante
estimulante

divertido
atraente

instigante

No

o aprendizado é:



Escolha a opção desejada para 
conhecer a Casa da Vida

Ou arraste para baixo para ver 
a apresentação completa.

QUEM SOMOS

NOSSOS PILARES

PARA QUEM

GUIAS DE APRENDIZAGEM

ATIVIDADES

HUB PORTO ALEGRE

PROGRAMA ANYWHERE



Participamos de uma comunidade 
internacional de educadores, inovadores

e criadores da mudança. 

Compartilhamos a jornada de aprendizado 
com a Learnlife, um espaço pioneiro de 
aprendizado em Barcelona e que está se 

expandindo pelo mundo.

QUEM SOMOS

CONHEÇA MAIS

Da uma olhada no vídeo abaixo, no qual o nosso fundador, 
Leonardo Gonçalves, fala sobre a Casa da Vida.

Somos uma Afterscool - escola de turno 
complementar - que, com uma forma 

inovadora de aprendizagem, ajuda a preparar 
o jovem para um novo futuro.

Quer entender mais?

MENU

https://learnlife.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BvBAQHDO-R0&t=18s


Open Studios

Games Experience

Studio Challenges

Future Skills Lab

EmFrente

ATIVIDADES

Clique nas opções abaixo e entenda 
mais sobre nossas atividades!

Ou continue arrastando para baixo 
para ver a apresentação completa.

MENU



Open Studios

VOLTAR



Future Skills Lab

Trabalhamos aqui as habilidades do futuro que 
são, em geral, elementos que não aprendemos 
nas escolas, mas que usamos por toda a vida.

Exemplos: falar em público, dar e receber 
feedbacks, negociação, autoconhecimento, 
propósito de vida, criatividade, flexibilidade, 
pensamento crítico, síntese de informações, 

programação e muitos outros.

Studio Challenges
São desafios que estimulam os alunos a 

aplicarem seus conhecimentos adquiridos. 
Ainda incitar o contato com conhecimentos 

de outros estúdios.

Os estudantes precisarão 
completar o seu 
passaporte cumprindo 
um número mínimo de 
provas propostas, que são 
transversais aos vários 
estúdios temáticos.

Habilidades para toda a vida

VOLTAR



Aprendizado baseado em jogos!

Usamos jogos de tabuleiro e cartas como: 
Xadrez, Mancala, Super Trunfo, Batalha Naval 
e muitos outros. Além de alguns jogos virtuais 

trazidos para a vida real como: Among Us 
e Scape Room. É uma atividade divertida e 
interativa para iniciar o turno de atividades.

 Além disso os alunos exploram aspectos 
relevantes dos jogos (como regras, pontuações, 

rankings, competições, conquistas) em um 
contexto de aprendizagem ativa.

Games Experience

Diversão no ambiente de aprendizado. 
Atividade conduzida ou por um guia ou por 

um aluno, trazendo coisas muito divertidas do 
dia a dia dos jovens para dentro do ambiente 

de aprendizado. A ideia é compartilhar 
conhecimentos e descobrir as habilidades que 

estão por trás do tema.

 Os alunos podem escolher qual o projeto do 
EmFrente vão querer participar (entre algumas 
opções). Eles apresentam o resultado no final 
de um ciclo de 02 meses, no nosso Showcase 
(evento aberto para as famílias, amigos, etc).

EmFrente

VOLTAR



Encorajamos cada aluno a assumir a 
responsabilidade pelo seu aprendizado, 

adotando uma posição pró-ativa e central no 
seu desenvolvimento, por meio de 3 pilares:

NOSSOS PILARES

PROPÓSITO

CLIQUE E SAIBA MAIS

TECNOLOGIA
CLIQUE E SAIBA MAIS

SOMOS
UMA CASA
CLIQUE E SAIBA MAIS

MENU

https://www.youtube.com/watch?v=LYl_nNF8QFg
https://youtu.be/BJWDv0wsh9w
https://youtu.be/PFyURhb-qsU


Exploramos as diversas áreas do 
conhecimento, através da autonomia do 

estudante que progressivamente desenvolve 
suas habilidades e competências de acordo 

com a sua faixa etária.

Isso possibilita que cada aluno faça 
descobertas genuínas a medida que cresce, 
propiciando um desenvolvimento integral 

dos 6 aos 18 anos.

GRUPO

06 A 09 ANOS

Aventureiros

GRUPO

Criadores
12 A 15 ANOS

GRUPO

Change
15 A 18 ANOS

Maker

GRUPO

Exploradores
9 A 12 ANOS

PARA QUEM?

MENU



GUIAS DE APRENDIZAGEM

Ao invés de professores contamos com 
Guias de Aprendizagem habilidosos, 

experientes e com sensibilidade para abrir 
caminhos. Na prática, isso se traduz em 

substituir o papel do professor tradicional, 
como detentor do conhecimento, pelo 

Guia, que é quem inspira e auxilia o aluno 
a navegar no mar de conhecimentos 

disponíveis atualmente.

MENU



Módulos
de 2 horas

(sob agendamento)

Grupos de
4 a 6 alunos

Idade entre 
6 e 12 anos

inovadorvai até você!

Nosso modelo

Os encontros também 
incluem uma parte de 
inglês vivencial através 
de instruções, conversas, 
vídeos e leituras.

anywhere
Casa da Vida

CLIQUE AQUI E CONHEÇA MAIS

Este programa inclui trabalhos manuais, 
criação de jogos e avatares, teatro e 
improvisação, falar em público, atividades 
de movimento, musicalização e muito mais!

MENU

https://www.escolacasadavida.com.br/anywhere


 (51) 99404-0532(51) 3392-3051 

R. Carvalho Monteiro, 40, 
Petrópolis - Porto Alegre - RS

HUB PORTO ALEGRE

MENU

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551994040532


WWW.ESCOLACASADAVIDA.COM.BR

HORÁRIOS
Segunda a sexta-feira, tanto no período 
da manhã como no período da tarde. 

Manhãs: 8h às 12h30
Tardes: 13h30 às  18h

https://www.escolacasadavida.com.br/

