




Grande parte das conquistas da Casa da Árvore ao longo da sua história, nós atribuímos à 
nossa capacidade tornar visível e mensurável os resultados e os impactos dos nossos 
projetos. Agora colocamos essa expertise à disposição da sua organização, oferecendo 
serviços especializados de monitoramento de projetos e avaliações de resultados e 
impacto. Podemos ajudar na construção de indicadores e meios de veri�cação para 
acompanhar suas evoluções, gerando relatórios que auxiliam nas tomadas de decisões.

Monitoramento e Avaliação de Impacto

Vivemos na era da in�uência, onde a capacidade da sua organização se comunicar pode ser 
decisiva na geração do impacto e na sustentabilidade do seu projeto social. Nós criamos 
planos estratégicos de comunicação criativa a partir das demandas de cada projeto. Temos 
uma equipe de jovens e experientes talentos, e podemos ajudar sua equipe a garimpar e 
contar histórias de transformação provocadas pelas suas iniciativas, mobilizando 
participantes e rede de in�uenciadores. Assim encurtamos a distância entre sua 
organização, investidores e comunidade.

Comunicação Criativa

Temos uma equipe especializada na concepção de projetos de desenvolvimento a partir do 
conceito de Tecnologia Social. Com isso podemos ajudar sua organização a desenvolver 
iniciativas de impacto social a partir das experiências e dos recursos das próprias 
comunidades atendidas, criando soluções de baixo custo e grande capacidade de 
reaplicação em outros contextos sociais. Caso sua organização já desenvolva projetos com 
esta visão, nós podemos ajudá-lo a consegui certi�cações, ampliando suas possibilidades 
de captação de recursos.

Desenvolvimento e Certi�cação
de Tecnologias Sociais

Atuamos em todo o território nacional e América Latina, realizando a gestão e execução de 
projetos de desenvolvimento para organizações públicas e privadas. Temos pro�ssionais 
experientes e certi�cados pela APM Group International (PMD Pro), com capacidade de 
aplicar as melhores metodologias e ferramentas mais adequadas para garantir uma gestão 
de resultados, transparente e com alto impacto social. Uma forma segura de otimizar seu 
investimento em responsabilidade social, cultural ou ambiental.

Gestão e Execução de Projetos

As práticas inovadoras de aprendizagem e incentivo à leitura que criamos para nossos 
projetos, também podem auxiliar sua organização a desenvolver uma cultura de inovação. 
Então se você quer estimular a criatividade da sua equipe pedagógica, desenvolver 
habilidades para trabalhar com projetos de aprendizagem e leitura, criar novas práticas de 
ensino a partir da cultura digital ou mesmo ampliar sua capacidade de gestão para 
projetos, nós podemos criar formações e treinamentos especialmente para suas 
demandas.

Formações e Treinamentos

Se �cou com dúvida ou quer saber mais sobre os nossos serviços, ou teve uma grande ideia 
que vai gerar impacto social e quer colocar em prática, entre em contato conosco.

Conte com a gente!

(62) 98144-1973 - (35) 99150-8007

diretoria@casadaarvore.art.br

Nas próximas páginas você vai conhecer um pouco mais 
sobre os projetos e tecnologias sociais de inovação em 
educação e cultura digital que realizamos nos últimos dez 
anos. Mas antes disso, que tal conhecer um pouco do que 
nós podemos fazer pela sua organização?
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O BiblioArte LAB tem como objetivo auxiliar bibliotecas públicas, comunitárias e escolares 
a desenvolverem sua vocação para a inovação. Compreendemos por inovação o processo de 

sobretudo, transformar o mundo, cada vez mais complexo e multifacetado. Assim nasce o 
projeto BiblioArte LAB em Poços de Caldas-MG, transformando a Biblioteca Municipal Cen-
tenário em um grande laboratório comunitário para o desenvolvimento de jovens talentos 
das periferias, através da interação e convívio com artistas, educadores e desenvolvedores.

Buscamos incorporar ao dia a dia das bibliotecas uma rotina de aprendizagem e produção 
-

nas e laboratórios criativos que exploram a participação do usuário da biblioteca e a inte-
gração entre múltiplas formas de leitura, ampliado assim a capacidade de expressão e de 
participação social dos jovens.

desenvolvimento de empreendimentos criativos com mídias digitais e novas linguagens, a 

novas tecnologias. Com estas estratégias, desenvolvemos ações que vêm transformando a 
realidade da Biblioteca Centenário e inspirando outras bibliotecas brasileiras.

 

 

 

 

 

 

Revista digital criada por adolescentes apaixonados por histórias e 
pelas novas formas de contá-las através da cultura digital. Uma 
publicação multimídia dedicada a aproximar a literatura do 
dia-a-dia dos jovens na internet de maneira crítica e criativa.

Reune jovens leitores interessados em empreender projetos 
experimentais de mídias sociais e ações comunitárias de incentivo à 
leitura. Um espaço livre para formação e concepção produtos culturais 
que promovam novas dimensões de interação com a literatura.

Um aplicativo especialmente pensado para pessoas apaixonadas por 
livros. Uma rede social desenvolvida com a participação de usuários da 
biblioteca para conectar pessoas a partir dos seus desejos de leitura, 
facilitando a troca de livros e de experiências literárias.

 

 

 

 

 

  

produção de vídeos literários e gerenciamento de web canais.

adaptação de obras literárias em séries de memes para redes sociais.

criação de brinquedos interativos inspirados na cultura popular.

laboratórios para criação de mapas interativos digitais a partir
das referências literárias da cidade. 

LAB CRIATIVO

#Booktuber: 

#Viral da História:

#Robótica Poética: 

#Hiperespaços Poéticos: 

experiências de interação com a literatura.

Jogo tabuleiro criado para movimentar sua biblioteca ou escola, 
colocando à prova o conhecimento e experiências de jovens leitores.

#BookGame: 

2016 - 2018



2015- 2016





2007 - 2014

2011 - 2013

2011 - 2012

2011 - 2012
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Quem nos apoiou

E Se Eu Fosse o Autor?
2010 - 2015

Telinha de Cinema

Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia

Associação das
Mulheres Artesãs
de Taquaruçu

2007 - 2012

Escola Criativa Digital
2009 - 2012

Res Telinha
2011 - 2012

Mochila Digital
2011 - 2012

Diálogos Arte Ciência
2013

Semana de Educação e Artes Digitais
2010

Biblioarte Lab

2016 - 2017

MUTUM
2015




