
 

 

 

 

 

        

   A tecnologia e a computação, hoje, estão presentes em diversos aspectos de nossas vidas: na maneira como acessamos 

conhecimento, buscamos e trocamos informações, na comunicação com outras pessoas, nos sistemas de saúde, 

transporte, produção de bens e serviços, dentre outras áreas. Por isso, é fundamental que os jovens aprendam os 

conceitos, mecanismos e implicações dessas áreas, para que possam atuar criticamente enquanto cidadãos do século XXI. 

Nesse cenário, é importante construir ambientes de aprendizagem que possibilitem desenvolver não apenas novas 

competências em tecnologia, mas também a empatia, colaboração, comunicação, resolução de problemas, 

autoconhecimento, respeito e cidadania.  

E é nesse contexto que a APDZ traz aos alunos do Instituto Marcos Freitas Recreio, em 2022, o WeLab, NOVO 

programa de educação tecnológica, que, além de contemplar os conceitos de programação, robótica, pensamento 

computacional, traz novidades, dentre elas: a criação de aplicativos, o trabalho com Design Thinking para ajudar na 

prototipagem de vários projetos, os conceitos de Empreendedorismo, que permeiam todo o material, além de trabalhar 

habilidades socioemocionais e os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU. Em 

nossas aulas, os alunos vão trabalhar temas como Energia Sustentável, Biodiversidade, Mobilidade e Segurança no 

Trânsito, Agronegócio, dentre muitos outros assuntos. 

Trazemos condições especiais para a compra de nosso programa, que começará a ser vendido dia no dia 05/01/2022, de 

forma de forma on-line,  pelo site https://apdz.com.br/teamlab50b72/ . Para as compras feitas no colégio, no dia da 

Reunião de Pais, um especialista da APDZ estará disponível em horários específicos, que serão divulgados em breve. 

 

Investimento: até 12 parcelas de R$34,04 

 

Condições comerciais especiais: 

 

                                         Compras ATÉ 15/01  à vista (DÉBITO) – 10% de desconto 

                                         Compras ATÉ 15/01  à vista (CRÉDITO) – 7% de desconto 

                                         Compras ATÉ 15/02  à vista (DÉBITO) – 5% de desconto 

                                         Compras ATÉ 15/02  à vista (CRÉDITO) – 3% de desconto 

                                         Qualquer outra modalidade – em até 12x sem juros 

 

A APDZ, empresa com foco em educação tecnológica há 25 anos, trabalha inovando dentro e fora da sala de aula, fazendo 

isso por meio de soluções conectadas com uma nova realidade de ensino, que amplia a sala de aula. 

  

 

APDZ, inovando hoje para conquistar o amanhã! 

 

https://apdz.com.br/teamlab50b72/

