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A NOSSA HISTÓRIA
A The Inventors é uma empresa portuguesa que se dedica ao desenvolvimento de experiências 
pedagógicas que têm como objectivo inspirar crianças para as áreas das engenharias, artes e criatividade.

 2016  -  Ano de fundação da The Inventors

 2017  -  Expansão Nacional

 2018  -  Início do Processo de Internacionalização

 2019  -  Atingimos os 2500 alunos por  semana em 180 escolas parceiras

 2020  -  Lançamento da The inventors Digital (4 000 inscritos em menos de um mês).

Somos hoje um dos principais laboratórios de atividades educativas a nível Europeu.



Há uma consciência da necessidade de adaptação da educação a uma nova realidade.

Os sistemas de educação estão numa fase de experimentação e procura de novas soluções.

ANTECIPAR O AMANHÃ

As crianças de hoje enfrentarão 
desafios como a colonização de Marte, 

os  impactos do aquecimento global
e o desenvolvimento de
Inteligência Artificial.

Estima-se que 65% dos alunos que 
ingressam hoje no ensino básico vão 

trabalhar em áreas que ainda não foram 
criadas.

Peritos apontam para a importância de 
competências intangíveis como o 

pensamento crítico e criativo, 
adaptabilidade ou capacidade de 
aprendizagem ao longo da vida.

Novos Desafios Novas Competências Novas Áreas



PREPARAR O AMANHÃ

Criamos experiências educativas que demonstram ao aluno que ele tem a capacidade de 
ser um inventor e utilizar qualquer ferramenta ou tecnologia.

Objetivos principais das atividades The Inventors: 

       -    Desenvolvimento da auto-confiança;

       -    Paixão pelos temas abordados;

       -    Contacto com ferramentas e projetos.



O QUE FAZEMOS NAS ESCOLAS

Programa educativo orientado para 
crianças com +4 anos que contempla 
experiências e produtos educativos da 

The Inventors e ferramentas educativas 
de parceiros.

Atividades baseadas em módulos 
curriculares que utilizam ferramentas 

tecnológicas e abordam temas 
inspiradores.

Temos atualmente 4 anos de 
experiência a desenvolver programas e 
produtos educativos  para o primeiro e 
segundo ciclos, que são motivadores, 

desafiantes e com foco em 
competências definidas.

Atividades Extracurriculares
Pré-Escolar

Atividades Extracurriculares
1º e 2º Ciclos

Atividades Curriculares
2º e 3º Ciclos



O QUE FAZEMOS FORA DAS ESCOLAS

Atividades não periódicas baseadas em 
experiências The Inventors e que se 

distinguem da seguinte forma:
- Ateliers Pais & Filhos

(um adulto e uma criança);
- Ateliers só para crianças.

Atividades esporádicas como 
exposições e instalações de carácter 

pedagógico para Câmaras Municipais, 
Centros Comerciais e grandes 

empresas.

Atividades baseadas em experiências 
The Inventors realizadas nas interrupções 

lectivas para crianças do primeiro e 
segundo ciclo e com uma duração

normal de uma semana.

Ateliers Campos de Férias Projetos Especiais



O QUE FAZEMOS ONLINE

A Plataforma Digital da The Inventors tem uma dupla função:

        -    Juntar num único universo todos os participantes e atores de todas as nossas 
atividades;

        -    Desenvolver atividades e experiências pedagógicas online para serem realizadas em 
casa em ambiente familiar.

Plataforma Digital



TEORIAS DE APRENDIZAGEM
Contextos Reais e Motivação. Aprender algo novo está relacionado com o desenvolvimento de 
algo tangível. Relacionar tópicos como a física e a mecânica com projetos que os alunos 
desenvolvem nas nossas aulas é a melhor forma de os motivar para estes temas.

Variedade nas dinâmicas utilizadas. Utilizamos atividades de desenvolvimento de projetos em 
grupo, desenvolvimento de projetos individuais e atividades onde se encoraja o pensamento 
criativo e divergente. 

Mentalidade de Crescimento. As nossas atividades promovem a exploração da ideia de que as 
nossas competências, criatividade e inteligência não são fixas e o seu desenvolvimento está 
ao alcance de cada um.

A Experimentação e o Erro. É nos curtos momentos de dificuldade e frustração que os nossos 
inventores estão mais abertos à aprendizagem de novos conceitos e onde desenvolvem 
resiliência.



TEORIAS DE APRENDIZAGENS
Aprendizagem Interdisciplinar. É necessário introduzir às crianças o conceito de que 
todas as matérias estão inter-relacionadas. Por isso procuramos explorar numa só 
experiência áreas tão díspares como a eletrónica e a música.

Aprendizagem Ativa. O envolvimento do aluno em cada experiência é a melhor forma 
de o motivar e de despertar o seu interesse para cada uma das áreas que 
exploramos.

Expectativas, Objetivos e Resultados. Preocupamo-nos em gerir as expectativas dos 
nossos alunos, garantindo que eles percebem os objetivos de cada experiência e 
que entendem como estes objetivos estão ligados com as restantes áreas do 
programa educativo The Inventors.



METODOLOGIAS

A aprendizagem à base de projetos motiva 
as crianças para aprenderem e fá-las 
interessarem-se por temas que lhes 
parecem complexos e intangíveis. 

Projetos Hands-on
Criativos e Tecnológicos

Na aprendizagem à base de perguntas os 
alunos são incentivados a refletirem sobre 

um determinado tema antes de serem 
expostos à teoria subjacente ao mesmo. 

Aprendizagem à
Base de Perguntas



FÓRMULA EDUCATIVA
Projetos Hands-on Criativos e Tecnológicos

CRIATIVIDADE - RESILIÊNCIA - MOTIVAÇÃO - CURIOSIDADE - PAIXÃO - TRABALHO EM EQUIPA

que desenvolvem competências como

sempre numa perspetiva multidisciplinar, ligando áreas como:



COMPETÊNCIAS

Pensamento Lógico
e Resolução de 

Problemas

Trabalho em Grupo, 
Autonomia e Aprender

a Aprender
Pensamento

Crítico e Criativo

Paixão, Dedicação, 
Curiosidade e 

Confiança

Comunicação
Escrita e Oral



PROJECTOS

PROJECTOS

PROJECTOS



A AVALIAÇÃO DAS NOSSAS ATIVIDADES

Feedback e avaliação dos 
Monitores The Inventors por 

escola, turma e aula.

Feedback semestral de todos os 
Directores das escolas / 

Responsáveis pelas AECs.

Feedback e avaliação por trimestre
de todos os Alunos.

2

Acompanhamento
contínuo das Atividades

The Inventors
Avaliação dos Resultados

1 3



O QUE DIZEM DE NÓS

Estás a gostar do teu monitor? 4,80 em 5

Estás a gostar da atividade? 4,84 em 5

ALUNOS

NPS - De 0 a 10 em quanto recomendaria a The Inventors a um colega ou amigo? 8,8 em 10

DIRECTORES DE ESCOLAS / RESPONSÁVEIS POR AECS



O QUE DIZEM DE NÓS
António Valente - “Sensibiliza-me o objetivo de “criar”, a partir de áreas experimentais diversas, objetos com forte impacto 
interativo, levando-me a concluir que as atividades The Inventors se traduzem num notável espaço de educação das 
crianças e jovens, levando-as a percecionar a realidade que os rodeia com todos os seus sentidos.” Coordenador das 
Atividades de Complemento Curricular, Instalações Desportivas e Formação de Educadores  |  Colégio São João de Brito

Cristina Viana - “Tenho uma filha com 3 anos e quando penso no seu futuro, não desejo que seja médica ou engenheira, 
aspiro que possa criar algo, inventar algo, ser útil. The Inventors é uma arma contra a escola obsoleta e mecânica, é uma 
mais valia na vida académica de todos os alunos porque os ensina a pensar, a inventar, a criar, a serem cidadãos e 
pessoas com opinião, com ideias. As crianças Inventors são crianças mais preparadas para dar ao Planeta Terra o que 
os seres vivos precisam.”  Diretora  |  Jardim Escola João de Deus de Odivelas

Paulo Ramos - “As atividades do clube The Inventors apelam à criatividade e entusiasmam a cada aula, cativam a cada 
projecto e desenvolvem o Raciocínio dos alunos, bem como os habilitam para uma sociedade onde a robótica, 
programação, informática e conhecimentos adquiridos os capacitam para os desafios futuros de forma ímpar.” 

Coordenador das Atividades Extra-Curriculares  |  Colégio St. Dominics International School



O QUE DIZEM DE NÓS
Margarida Almeida - “As atividades do Clube The Inventors são criativas e desenvolvem nos alunos o raciocínio e a 
capacidade de se inteirarem dos desafios atuais e futuros. No âmbito da tecnologia, os alunos são motivados para esta 
área do conhecimento de uma forma lúdica e pró-ativa. As suas capacidades são trabalhadas para poderem hoje e num 
futuro próximo colocar em prática os conhecimentos adquiridos.”  Coordenadora das Actividades Extracurriculares  |  Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes

António Sarmento - “A Inventors é a típica actividade complementar à escola que concretiza da melhor maneira um ensino 
de qualidade que abra horizontes, suscite a curiosidade e tenha criado competências de criatividade e interação. Com 
uma equipa jovem, persistente e empenhada é uma proposta interessante para uma abordagem baseada nas STEAM, 
base dos mais audazes projectos educativos.”  Director  |  Colégio dos Cedros

Nelson Moreira - “Nos tempos que vivemos impera dotar os nossos alunos de competências que vão muito além das 
disciplinares! A sociedade precisa de pessoas criativas, inovadoras, com destrezas de pensamento, com capacidade de 
resolução de problemas, comunicativas e, acima de tudo, felizes! Precisamos de um mundo melhor onde cada um de 
nós seja um The Inventors!   Diretor Pedagógico  |  Colégio Paulo VI
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CONTACTOS

Maker Toolbox, Lda
Madan Parque Sul
2825-149 Caparica
Portugal

+351 916 726 216

hello@theinventors.io

www.theinventors.io

facebook.com/theinventors.io

@theinventors.io


