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Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
Entre os dias 20 e 24 de fevereiro teremos diversas 
atividades de Carnaval em uma semana de muita 
diversão. 
Trabalharemos o tema na visão de todas as regiões 
brasileiras. 
O projeto será finalizado no dia 24 com uma linda festa 
e almoço temático. Cada aluno poderá trazer uma 
fantasia ou roupa preferida neste dia (24). 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 

 

   

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
Entre os dias 20 e 24 de fevereiro teremos diversas 
atividades de Carnaval em uma semana de muita 
diversão. 
Trabalharemos o tema na visão de todas as regiões 
brasileiras. 
O projeto será finalizado no dia 24 com uma linda festa e 
almoço temático. Cada aluno poderá trazer uma fantasia 
ou roupa preferida neste dia (24). 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 

 

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010    

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010  

      

      

CARNAVAL 
Integral 

16/02/2017 
Circular nº 020/2017   

CARNAVAL 
Integral 

16/02/2017 
Circular nº 020/2017 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
Entre os dias 20 e 24 de fevereiro teremos diversas 
atividades de Carnaval em uma semana de muita 
diversão. 
Trabalharemos o tema na visão de todas as regiões 
brasileiras. 
O projeto será finalizado no dia 24 com uma linda festa 
e almoço temático. Cada aluno poderá trazer uma 
fantasia ou roupa preferida neste dia (24). 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 

 

 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
Entre os dias 20 e 24 de fevereiro teremos diversas 
atividades de Carnaval em uma semana de muita 
diversão. 
Trabalharemos o tema na visão de todas as regiões 
brasileiras. 
O projeto será finalizado no dia 24 com uma linda festa e 
almoço temático. Cada aluno poderá trazer uma fantasia 
ou roupa preferida neste dia (24). 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 

 

 

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010    

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010  

  
  

  

    

mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br

