São Paulo, 06 de novembro de 2018.
Queridos pais,
Convidamos todos a participarem conosco no próximo sábado, dia 10/11/2018, do
Knowledge Show promovido pela Escola. O evento foi preparado por nossos
estudantes e tem como objetivo socializar os conhecimentos, produções e experiências
de modo coletivo e individual.
O projeto Trajetórias no Tempo que celebra os 20 anos da Escola do Futuro, cria um
diálogo entre as aprendizagens significativas e o mundo globalizado. O tema nos remete
à ideia da história em construção e a articulação com o conhecimento, a emoção,
habilidades e transformações constantes e inovadoras destes espaços de
aprendizagem.
Informações importantes:
Horário de visitação: 9h às 12h
Sugestão de visita à exposição:
• Nurseries e Kinders 9h às 10h30min.
• 1º e 2º Ano: 10h30min às 12h
Local: Campus 2 da Escola do Futuro (Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5240)
Lembramos que o estacionamento da Escola, Campus 2, estará disponível das 9h às
12h e a entrada do evento será feita pela recepção da escola.
Já na no Campus 1, onde encontram-se as turmas do EFI (3º ao 5º ano), EFII e EM, os
conteúdos foram trabalhados de forma interdisciplinar e contextualizada tendo suas
temáticas escolhidas com base na construção do conhecimento.
Horário de visitação:
• EFI (3º ao 5º Ano) – 13h às 16h
• EFII e Médio – 09h às 12h.
Local: Campus 1 da Escola do Futuro (Rua Doutor Francisco Pati, 40)
Lembramos que não haverá estacionamento no local e a entrada será feita recepção da
escola.

Neste dia também teremos funcionando a nossa “Bibliotroca” (troca de livros) no
Campus 1. As doações deverão ser entregues na recepção do evento, onde os
doadores receberão um voucher por livro doado, o qual dará direito à escolha de um
título de seu interesse.
Aproveitem para convidar sua família e amigos, pois será um evento muito especial e
todos poderão conhecer nossos dois campi em um momento de plena construção de
saberes!
Não se esqueçam de visitar nosso incrível bazar de fim de ano que ficará localizado na
quadra verde do nosso Campus 1!
Aguardamos sua visita!
Equipe Pedagógica

Dear parents,
We invite you to participate next Saturday, November 10 , in the Knowledge Show
2018. The event was prepared by our students and aims to share the knowledge, school
work,
and
the
experiences
developed
along
this
school
year.
th

The project “Trajetórias no Tempo” which celebrates the 20th anniversary of Escola do
Futuro, creates a dialogue between meaningful learning and the globalized world. The
theme reminds us of our timeline and the articulation with the knowledge, the emotion,
the skills and the constant and innovative transformations of the school's learning
spaces.

Visiting hours: 9 a.m. to noon
Suggested visit to the exhibition:
• Nurseries and Kinders 9 a.m. to 10:30 a.m.
• Gr.1 and Gr.2: 10:30 a.m. to 12 a.m.
Location: Escola do Futuro Campus 2 (Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5240)
Please note that the school's parking lot, Campus 2, will be available from 9 a.m. to
noon and the entrance will be done by the school reception.

In the Campus 1, where Elementary School (Gr.3 to Gr. 5), Middle and High School
classes are found, the contents were worked in an interdisciplinary and contextualized
way, having their chosen themes based on the construction of knowledge.
Visiting hours:
• Elementary School (Gr. 3rd to Gr. 5) - 1 p.m. to 4 p.m.
• Middle and High School - 09 a.m. to noon.
Location: Escola do Futuro Campus 1 (Rua Doutor Francisco Pati, 40)
Please note that there will be no parking on the premises and the entrance will be
made by the reception of the school.
On this day we will also have our "Bibliotroca" (book exchange) working on Campus
1. Donations should be delivered at the reception of the event, where donors will
receive a voucher per donated book, which will give you the right to choose a title of
your interest.

Invite family and friends for this very special event so everyone will be able to get to
know our two campuses in a moment of full knowledge building!
Do not forget to visit our incredible bazaar that will be located on the green court of
Campus 1!
We look forward to your visit!
Pedagogical Team

