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Proposta de inscrição de uma nova escola
Conectar - Ajuda Moderna

Nome da escola *

Endereço completo *

País *

Número atual de estudantes *

Número de classes *

Número de professores *

Ano de fundação da escola *



1 semana

Para que possamos continuar com nosso projeto precisamos de computadores novos.pois os.atuais apresentam defeitos 
constantemente e algumas criancas ficam sem.estudar.

Informações adicionais da escola

Primário

Secundário

Primário e secundário

governamental

não governamental

escola tem internet

escola não tem internet

escola ou estudantes pagarão plano de internet

escola ou estudantes não pagarão plano de internet

Tempo necessário para a instalação do laboratório de informática, depois de receber o dinheiro da doação (por
exemplo, 1 semana) *

Detalhes sobre as respostas acima

Ensino ministrado *

Propriedade da escola *

Situação atual sobre internet *

Situação futura sobre internet *



será instalado programa de acesso remoto

não será instalado programa de acesso remoto

serão divulgadas imagens em rede social pela escola

não serão divulgadas imagens em rede social pela escola

escola com sala para a instalação do laboratório

escola sem sala para a instalação do laboratório

laboratório apenas para os estudantes da escola

laboratório também para estudantes de outra escola

laboratório também para outras pessoas

Somos uma escola de informática, inglês e profissionalizante para crianças carentes.

Informações sobre o pedido

10 Computadores com teclados monitores e mouses

Acesso remoto (TeamViewer) *

Publicações *

Estrutura atual *

Utilização dos computadores *

Detalhes sobre as respostas acima

Pedido detalhado (por exemplo, 10 computadores usados, com monitores, teclados e mouses) *



US$5000

Mais ou.menos o valor que necessitamos para troca de todas as instalações e continuar o.projeto 

Imagens

Preferencialmente, enviar links de arquivos com upload em File Dropper (https://www.filedropper.com/)

Não temos

Iremos providenciar 

Iremos providenciar 

Iremos providenciar 

Não consegui enviar imagens por.aqui mas.iremos providenciar 

Valor aproximado em USD (dólar americano) *

Detalhes sobre as respostas acima

Orçamento do pedido

Foto da frente da escola *

Fotos da parte interna da escola *

Vídeo de representante da escola *

Vídeo de indicador da escola (ONG ou escola com doador), se houver

Detalhes sobre as imagens

https://www.google.com/url?q=https://www.filedropper.com/&sa=D&ust=1582513435088000&usg=AFQjCNH--p_k06ymTp8R2EUgivxbTg7Gtw

