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Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

No intuito de fomentar a autonomia, o 
protagonismo e a coletividade, seguindo os preceitos da 
educação democrática. Todos os meses, alguns alunos 
serão escolhidos para liderarem o grupo em três temas: 
Limpeza, Materiais e Bullying. A responsabilidade deles será 
levar os temas ao debate nas Rodas de Conversa, assim 
como, fazer os apontamentos necessários junto à 
coordenação. A proposta é desenvolver o diálogo e 
promover o trabalho em grupo. 

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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