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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

No dia 19/04, às 19h realizaremos uma roda de conversa 
com os responsáveis pelos estudantes que ficam no 
Integral no período da manhã.  
Será um bate-papo para afinarmos o trabalho e 
estreitarmos ainda mais a parceria entre família e escola. 
Participe. 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus - Integral 
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