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Alunos da FourC no Texas Summer Program

Compra de Fotos!

Coordenadora da FourC 
participa de curso em Harvard

Cantina online com novo formato

No dia 16 de julho os alunos do High School embarcaram rumo à Texas Tech University 
(TTU), nos Estados Unidos, para participar do Texas Summer Program. Os estudantes retornam 
no dia  3 de agosto e trarão na bagagem o conhecimento e a vivência de terem participado 
de atividades acadêmicas, culturais e recreativas, no ambiente acadêmico norte-americano.  

Durante este período, os alunos estarão na companhia de estudantes e professores 
americanos e também de outros países, já que o Texas Summer Program é exclusivo para 
as escolas conveniadas à TTU e elas estão presentes em todo o mundo. Os estudantes estão 
acompanhados pela coordenadora do High School, Roberta Mayumi da Silva.

Como uma forma de compartilhar os eventos realizados na Escola em parceria com o Studio 
A, a FourC está disponibilizando as fotos dos eventos pela internet. 

Como comprar as fotos?
A escolha e compra será feita através do site da empresa STUDIO A, a partir da Área Restrita 

do site da Escola (menu lateral esquerdo - clicar em foto).

Na página em questão, os pais têm acesso a uma lista de eventos. Clicando no evento, os 
interessados precisam realizar cadastro com e-mail e senha.

À medida que o cadastro é realizado, o site ainda pede outra senha de segurança que somente 
estará disponível aos pais da Escola (conforme informado no final do semestre passado).

A coordenadora do Educação Infantil, Carolina Segala esteve 
de 21 a 25 de julho na Universidade de Harvard, onde participou 
do curso realizado pelo grupo de pesquisa Project Zero, que é 
uma das fontes de pesquisa para o trabalho educativo da FourC.

A partir do mês de julho os pais poderão comprar o Kit Lanche, Kit Aniversário 
e colocar crédito na cantina de forma mais prática, realizando apenas uma operação. 
Reestruturamos a Área Restrita do site FourC e agora mesmo os pais que tem mais de um 
filho podem realizar as compras da cantina de uma só vez! Confira na Área Restrita a 
novidade!

Grupo de alunos na saída para a viagem com 
os colegas e pais.

Alunos no Texas Summer Program em 
companhia de estudantes de outros países

EM JULHO, NOVIDADE!


