Comunicado 226/ 2018
Assunto: Indicação de dispositivo para a o uso da plataforma Geekie One
Turmas: do 9º ano do E.F. ao 2º ano do E.M.

Guarulhos, 14 de novembro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
No próximo ano a plataforma Geekie One que une conteúdo de excelência e tecnologia
que permite a coleta de dados para potencializar a aprendizagem de cada estudante poderá
ser acessada por um novo dispositivo.
Pensando na melhor organização de todos segue as especificações deste dispositivo
que deverá ser utilizado para acessar a plataforma em sala de aula:
Chromebook: é um novo tipo de computador concebido para apoiar finalidades
educacionais. Eles são mais rápidos, mais simples, mais seguros e mais econômicos que os
notebooks tradicionais. Algumas das razões para isso são a bateria de longa duração (que não
requer carga durante todo o dia letivo), teclado conectado e tela de tamanho razoável, capazes
de ficar on-line rapidamente e leves para transporte entre casa e escola.
As especificações mínimas recomendadas são: 11.6" de tela, 4GB de memória RAM,
16 GB de armazenamento interno, capacidade de rodar aplicativos das Play Store.
Os modelos que são fabricados no Brasil que atendem as especificações mínimas são:
 Samsung Chromebook 3: (R$ 1.146,00 à vista sem frete no site disponibilizado pela Fast
Shop em parceria com a Geekie e aproximadamente: R$ 1.400,00 em sites de e-commerce).
 Acer R11: (aproximadamente R$ 2.000,00 em sites de e-commerce).
O Samsung Chromebook 3 possui as versões com 2gb e 4gb de memória. Somente a
versão com 4gb de memória respeita as especificações mínimas.
Caso encontre outros modelos ou fabricantes é preciso respeitar às especificações
mínimas antes da compra.
A Fast Shop Education, disponibilizou um canal direto para a compra, para os alunos
que utilizarão a Geekie One, do Samsung Chromebook 3 com desconto em relação ao preço
de mercado.
Para comprar pelo site da Fast Shop Education realize os seguintes procedimentos:
1] Acesse o site: http://education.fastshop.com.br/geekie.
2] Clique em COMPRAR.
3] Em seguida, insira o cupom de desconto da escola: COLEGIONOVORUMO18
4] Insira o CEP de entrega para o cálculo do frete.
5] Insira seu CPF e senha, caso já seja cadastrado no site, ou cadastre-se com seu CPF.
6] Selecione a forma de pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito)
7] Finalize o pedido.
8] Sua compra será concluída. Aguarde a entrega do seu equipamento no prazo
A Geekie e o Colégio Novo Rumo não possuem nenhum ganho econômico quando a compra é efetuada
no site da Fast Shop e nem são responsáveis pela venda ou entrega do produto. O objetivo é apenas de facilitar a
compra dos dispositivos pelas famílias.
Ressaltamos que o aluno deve utilizar apenas um dispositivo em sala de aula.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

