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São Paulo, 04 de março de 2016.

Queridos Pais e/ou Responsáveis,
Para que possamos aproximar ainda mais as famílias da Escola neste início de nossos trabalhos,
convidamos os senhores a participarem do nosso primeiro Sábado Letivo, quando terão a oportunidade
de acompanhar uma pequena rotina representativa das atividades diárias de seus filhos e conhecer o
novo projeto da EDF, o Google for Education.
Google for Education consiste em um conjunto de ferramentas inovadoras que integram tecnologia de
ponta à rotina escolar, favorecendo o aprendizado colaborativo, facilitando a comunicação entre
professores e alunos, e, por fim, eliminando os muros da Escola, na medida em que propiciam o diálogo
com o mundo.
Neste sentido, a EDF realizou importante investimento em infraestrutura e na aquisição de
equipamentos, os Chromebooks, que serão utilizados na concretização deste projeto transformador,
mudando de maneira definitiva a forma de pensar e construir Educação nos dias de hoje.
Para que os alunos do 6º ao 3º Ano do Ensino Médio possam utilizar os Chromebooks, é necessário que
o responsável assine um termo de responsabilidade e uso do equipamento que estará disponível nesta
ocasião.

Data: 12/03/2016
Local: Rua Dr. Francisco Pati, 40 – Vila São Francisco
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Horário:
8h – 10h30min : 6º Ano
8h30min – 11h : 7º Ano
10h – 12h30min : 9º Ano
10h30min – 12h30min : 8º Ano e Ensino Médio
Ensino Fundamental I (2º ao 5º Ano)
13h – 15hmin : 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental
15h30min – 17h30min : 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental

Atenciosamente,
Esperamos por vocês!
Equipe Pedagógica

Dear Parents and/or Guardians,

Aiming to further approach the families of our School at the beginning of the school work, we invite you
to participate in our first School Saturday when we will have the opportunity to follow a small
representative routine of the children´s daily activities and meet our new project, Google for Education.
Google for Education is a set of innovative tools that integrate the latest technology to the school
routine, encouraging collaborative learning, facilitating communication between teachers and students,
and, finally, eliminating the walls of the school, to broad the dialogue with the world.
In this sense, Escola do Futuro made significant investment in infrastructure and the acquisition of
equipment, the Chromebook, which will be used in achieving this transformative project, changing
definitively the way of thinking and build Education nowadays.
To allow Middle and High School students to use Chromebooks, you need to sign a term of responsibility
and use the equipment that will be available in the occasion.

Date: 12/03/2016
Location: Rua Dr. Francisco Pati, 40 – Vila São Francisco
Schedule:
Middle and High School
8am - 10:30am: 6th grade
8:30am - 11am: 7th grade
10am - 12:30pm: 9th grade
10:30am - 12:30pm: 8th grade and High School
Elementary school (2nd to 5th grades)
1pm – 3pm: 2nd and 3rd grades
3:30pm - 5:30pm: 4th and 5th grades

Best Regards,
We look forward to have you here!
Pedagogical Team

