
 

PROJETO  
DA CABEÇA AOS PÉS  
Ed. Infantil e 1º ano - Integral 

20/02/2017 
Circular nº 
035/2017 

  PROJETO  
DA CABEÇA AOS PÉS  
Ed. Infantil e 1º ano - Integral 

20/02/2017 
Circular nº 
035/2017 

  PROJETO  
DA CABEÇA AOS PÉS  
Ed. Infantil e 1º ano - Integral 

20/02/2017 
Circular nº 
035/2017 

 

Senhor Pai e/ou Responsável, 

 
Alguns questionamentos fazem parte do 

processo de autoconhecimento do indivíduo. 

Entretanto, às vezes se esquece de inseri-los ao 

contexto infantil. 

Dúvidas como: 

Quem sou em essência? O que desejo ser? O que 

me move? Para onde ir? Qual é a minha missão? 

O que valorizo? 

A busca por respostas impulsiona o crescimento 

e auxilia a construir valores. 

Pensando nisso, durante o primeiro trimestre, no 

Integral, teremos o projeto “Da Cabeça aos Pés”, 

cujo propósito é facilitar o entendimento da 

criança, sobre suas dificuldades, tendências, 

valores, virtudes e com isso levá-los a 

perceberem-se no mundo. 

Contamos com seu apoio! 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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