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Somos uma escola de robótica e programação criada para atender
crianças, jovens e adultos que desejam entender e dominar as
tecnologias da Era Digital. Surgimos na Coreia do Sul, em 2008, e
rapidamente expandimos para mais de 16 países contando
atualmente com mais de 350 unidades em todo mundo. No Brasil,
já são mais de 40 unidades My Robot.

ASSISTA O VIDEO SOBRE 
A MY ROBOT

• Escola de Robótica e Programação de Alto Padrão

• Kits de robótica produzidos pela franqueadora

• Única escola no setor a partir dos 5 anos

• Modelo de Ensino Flexível e Inovador

• Escola diferenciada vs concorrência

• Modelo pedagógico exclusivo

• Alta qualidade dos materiais

• Grande variedade de cursos

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
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PORTO ALEGRE
Av. Nilo Peçanha, 1851

A My Robot Porto Alegre iniciou suas atividades em 07/09/19 e foi
a primeira unidade da franquia a se estabelecer no estado do RS.
Situada na Av. Nilo Peçanha, está localizada estrategicamente em
uma das regiões mais nobres da cidade e próxima das principais
escolas particulares da cidade. Nosso raio de atuação cobre hoje
os bairros com o maior potencial de alunos na faixa etária que
atuamos.

ASSISTA A APRESENTAÇÃO 
DE NOSSA UNIDADE NILO

CAMPEÕES DE MATRÍCULAS

ENSINO INDIVIDUALIZADO 
E FLEXÍVEL

Logo na inauguração, a unidade
de Porto Alegre conseguiu
apresentar seu modelo inovador
de ensino e se tornou a franquia
com o maior número de alunos
matriculados dentre todas as
unidades do Brasil.

Nosso modelo de ensino
permite que os professores
entendam como cada aluno
aprende e se desenvolve.
Este método também otimiza 
processos e receitas, uma vez 
que não fica preso à 
necessidade de formação de 
turmas por níveis.
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MARKETING LOCAL

LEARNING CENTER COLÉGIO LA SALLE SANTO ANTÔNIO

ESTRUTURA UNIDADE NILO PEÇANHA

NÚMEROS

Participamos das edições do evento BS Kids em
2019 e 2020 e patrocinamos o bailinho de carnaval
do Iguatemi, gerando grande visibilidade leads.

2 lojas no complexo Parigi

Sistema de Segurança com alarme e

cortinas de aço automáticas

Capacidade 276 alunos

Recepção e Ambiente de Espera

Estrutura FabLab

Mesa de competição

Mobiliário completo exigido

Sala de Vendas

Copa e Depósito

Somos a escola de robótica credenciada
pelo La Salle Santo Antônio para ministrar
as atividades extracurriculares da área.

No segundo semestre de 2021 iniciamos
as aulas, atendendo 7 turmas com a
capacidade máxima (8 alunos cada). Para
2022 já temos a autorização para 8 turmas
= 64 alunos.

90 Alunos (Unidade Nilo)

50 Alunos (Learning Center) 

Ticket Médio R$ 4.000,00 / aluno

Conversão 90% após aula experimental

Baixíssima Evasão 

Inadimplência <3%


