Comunicado
ROBÓTICA
Parnamirim, 04 de fevereiro de 2019.

Senhores Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
Comemorando dez anos de presença da nossa Unidade Salesiano
Dom Bosco, no Rio Grande do Norte, implantamos – com júbilo – a
Robótica educacional como ferramenta interdisciplinar em todas as turmas
da Educação Infantil ao Ensino Médio, em parceria com a ROBOEDUC.
Com o objetivo de proporcionar aprendizagem mais eficiente e
gerar mais aprofundamento nos estudos pelos alunos, é de
fundamental importância a aquisição do material didático a partir do dia
04/02/2019, ao custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), podendo ser
pago à vista ou em até cinco vezes no cartão de crédito, na sala de
reuniões localizada no setor administrativo.
Os Pais receberão senha e login para acesso ao ambiente
virtual, possibilitando revisitar os conteúdos e dinâmicas desenvolvidos em
sala de aula.
O material didático contempla:
★ Conteúdos interdisciplinares das aulas associados à Robótica
Educacional;
★ Programação dos robôs que serão utilizados em aulas;
★ Manuais de montagem de robôs;

Atenciosamente,
Direção-Geral
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