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Sr. Pai e/ou Responsável, 

 

Hoje inicia nosso Projeto: “O 

Mascotinho’’, onde o PIPOCA 

(nosso Mascote) passará um 

final de semana na casa de cada 

aluno.  

Durante os próximos dias,  

a/o ___________________________          

será responsável pelo Pipoca e deverá incluí-lo em todas 

as atividades realizadas pela família.  

Contamos com a sua participação e colaboração nos 

enviando muitas fotos e, se possível um relatório de como 

foi o final de semana, para a construção do nosso livro: 

‘’Um final de semana com o Pipoca” . 
 

Atenciosamente,  

Equipe Certus - Integral 

  Sr. Pai e/ou Responsável, 

 

Hoje inicia nosso Projeto: “O 

Mascotinho’’, onde o PIPOCA 

(nosso Mascote) passará um 

final de semana na casa de cada 

aluno.  

Durante os próximos dias,  

a/o ___________________________          

será responsável pelo Pipoca e deverá incluí-lo em todas 

as atividades realizadas pela família.  

Contamos com a sua participação e colaboração nos 

enviando muitas fotos e, se possível um relatório de como 

foi o final de semana, para a construção do nosso livro: 

‘’Um final de semana com o Pipoca” . 
 

Atenciosamente,  

Equipe Certus - Integral 
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Sr. Pai e/ou Responsável, 

 

Hoje inicia nosso Projeto: “O 

Mascotinho’’, onde o PIPOCA 

(nosso Mascote) passará um 

final de semana na casa de cada 

aluno.  

Durante os próximos dias,  

a/o ___________________________          

será responsável pelo Pipoca e deverá incluí-lo em todas 

as atividades realizadas pela família.  

Contamos com a sua participação e colaboração nos 

enviando muitas fotos e, se possível um relatório de como 

foi o final de semana, para a construção do nosso livro: 

‘’Um final de semana com o Pipoca” . 

 

Atenciosamente,  

Equipe Certus - Integral 
  

Sr. Pai e/ou Responsável, 

 

Hoje inicia nosso Projeto: “O 

Mascotinho’’, onde o PIPOCA 

(nosso Mascote) passará um 

final de semana na casa de cada 

aluno.  

Durante os próximos dias,  

a/o ___________________________          

será responsável pelo Pipoca e deverá incluí-lo em todas 

as atividades realizadas pela família.  

Contamos com a sua participação e colaboração nos 

enviando muitas fotos e, se possível um relatório de como 

foi o final de semana, para a construção do nosso livro: 

‘’Um final de semana com o Pipoca” . 

 

Atenciosamente,  

Equipe Certus - Integral 
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