O XXXVIII Troféu Santiago Bernabéu celebra o 23 de agosto (22:45h) e
comemora o 60º aniversario da final da 2ª Copa da Europa que disputarão ambas
equipes

TROFÉU SANTIAGO BERNABÉU:
CRIANÇAS DO PROFUTURO ENTRAM
EM CAMPO COM OS JOGADORES DO
REAL MADRID


Um grupo de 11 meninos, representando os alunos do ProFuturo,
acompanhará os jogadores do Real Madrid na sua saída ao campo.



ProFuturo, programa educativo promovido pela Fundación Telefónica e
Fundação Bancaria “la Caixa”, eles aspiram converter-se em uma referência
mundial da transformação e inovação educativa através da tecnologia na
África, América Latina e Ásia.



Durante 2017, contará com projetos ativos em 23 países, entre os quais estão
Angola, Uganda, Equador, Brasil, Peru, Quênia, Tanzânia, Guatemala, Líbano,
Filipinas e Nigéria.

Madri, terça-feira, 22 de agosto de 2017. O acesso a uma educação de
qualidade para muitas crianças no mundo está em jogo. Em 1 de junho, por
ocasião do Dia Internacional da Criança, os jogadores do Real Madrid aderiram
ao ProFuturo para apoiar a educação como forma de reduzir a pobreza no
mundo e reduzir as lacunas educacionais e digitais.
Agora, coincidindo com o XXXVIII Troféu Santiago Bernabéu, que enfrenta o
Real Madrid e a Fiorentina, ProFuturo continuará ampliando seu trabalho com
diferentes ações em torno da competição.
A mais relevante acontecerá imediatamente antes do encontro. Os jogadores do
Real Madrid entrarão em campo acompanhados de 11 crianças representando
as crianças das escolas nas quais a ProFuturo trabalha em todo o mundo, um
gesto que teve o objetivo de divulgar o trabalho do projeto, e ao mesmo tempo
conscientizar sobre a importância de que todas as crianças do mundo possam
jogar o jogo da sua vida, o da sua Educação.
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A colaboração do Real Madrid com o ProFuturo enquadra no acordo de
patrocínio do clube com a Telefónica, promotora do projeto através da sua
fundação.
Usar a tecnologia para acelerar o desenvolvimento
O ProFuturo, conforme explica César Alierta, presidente da Fundación
ProFuturo, tem como missão “proporcionar as mesmas oportunidades a crianças
em situações vulneráveis através de uma educação de qualidade, personalizada
e inovadora que consiga transformar sua aprendizagem e proporcionar-lhe
ferramentas para o futuro. Estamos convencidos de que temos a melhor
oportunidade de usar a tecnologia para acelerar o desenvolvimento e o bemestar social dos cidadãos através da educação digital”, acrescenta Alierta.
Com os projetos educacionais da Fundación Telefónica na América Latina e da
Fundação Bancaria “la Caixa”, o ProFuturo conseguiu impactar 3,8 milhões de
crianças e quer chegar a transformar a educação de 10 milhões em 2020 e
conseguir no futuro chegar com seu programa a todas as crianças que não
dispõem de uma escolarização adequada.
Atualmente, conta com projetos ativos em 23 países, entre os quais estão
Angola, Uganda, Colômbia, Peru, Quênia, Tanzânia, Guatemala ou Brasil.
No final de 2016, ProFuturo beneficiou 3,8 milhões de crianças e formado mais
de 207.000 professores em mais de 32.000 escolas.
Sobre o ProFuturo
O ProFuturo é um programa educacional implementado pela Fundación
Telefónica e a Fundação Bancaria “la Caixa”, que tem como missão reduzir a
desigualdade educacional no mundo, proporcionando uma educação digital de
qualidade para crianças em situações vulneráveis da África América Latina e
Àsia. Sua proposta educacional incorpora tecnologias, conteúdos educacionais
e metodologias de ensino-aprendizagem a docentes e alunos com o objetivo de
transformar a educação de 10 milhões de crianças em 2020. Além disso, este
projeto tem vocação de acolher e promover a participação de outras empresas
e instituições e aspira criar uma grande rede internacional de centros que
ensinam, aprendem e compartilham conhecimentos para conseguir, entre todos,
uma educação melhor no mundo.
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