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São Paulo, 17 de novembro de 2017.

Queridos pais,
A Escola do Futuro reconhece a importância de ressignificar o humano frente aos desafios
globais proporcionando reflexões e diálogos relativos ao mundo sustentável, cultural e político.
Neste ano, nos conectamos ao tema definido pela ONU "Ano Internacional do Turismo
Sustentável" e realizamos o projeto “Global Discovery”.
Compreender diferenças nos ajuda a obter recursos para enfrentar os desafios que
acompanham as desigualdades geossociopolíticas, pensar no nosso papel em relação ao que
acontece com o outro e com o mundo nos torna corresponsáveis e coparticipantes na criação de
resoluções que beneficiem os que mais necessitam e na promoção de um mundo cada vez melhor
para todos.
Valorizar a cultura, de todos os povos, é um importante meio de preservação da história
humana, que conduz a tolerância e sentimento de pertencimento a algo maior que apenas o nosso
entorno do dia-a-dia. Passamos a nos ver como parte de todos, como parte do mundo,
consequentemente, cuidamos mais do que sabemos que é nosso e ao qual pertencemos.
Para demonstrarmos o conhecimento construído junto aos nossos alunos neste projeto,
convidamos vocês o nosso Knowledge Show com a exposição Global Discovery!
Dia: 25/11 Sábado
Horário de visitação: 9h às 11h
Sugestão de visita à exposição:
•

Nurseries e Kinders 9h às 10h

•

Primeiros 10h às 11h

Local: Campus 2 da Escola do Futuro (Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5240)

Lembramos que o estacionamento da escola estará disponível - 9h às 11h.

Aproveitem para visitar no mesmo dia a exposição do Campus 1 das 9h30 às 12h e 13h30 às 16h
juntamente com o nosso bazar de fim de ano!

Aguardamos sua visita!
Equipe Pedagógica

Dear Parents,

Escola do Futuro recognizes the importance of re-signifying the human against of global
challenges by providing reflections and dialogues regarding the sustainable, cultural and political
world.
This year, we connected to the theme defined by the U.N. "International Year of Sustainable
Tourism" and we conducted the "Global Discovery" project.
Understanding differences helps us to obtain resources to face the challenges of geo socio
political inequalities, to think about our role in relation to what happens to the other and to the
world makes us co-responsible and co-participant in the creation of resolutions that benefit those
most in need and in promoting a better world for all.
Valuing the culture of all peoples is an important means of preserving human history, which
leads to tolerance and a sense of belonging to something greater than our daily environment. We
come to see ourselves as part of everyone, as part of the world, consequently we take more care of
what we know to be ours and to which we belong.
To demonstrate the knowledge built with our students in this project, we invite you to our
Knowledge Show with the Global Discovery exhibition!
Date: 11/25 Saturday
Visiting hours: 9am to 11am
Suggested visit hours to the exhibition:
•

Nurseries and Kinders 9am to 10am

•

1st Grade 10am to 11am

Location: Escola do Futuro - Campus 2 (Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5240)

Parking will be available from 9am to 11am.

We would like to invite you to also enjoy the Campus 1 exhibition from 9:30 a.m. to 12 noon and
1:30 p.m. to 4 p.m. along with our end of the year bazaar!

We look forward to your visit!
Pedagogical Team

