
 

DIA DO APRENDER BRINCANDO 
Integral 

03/05/2017 
Circular nº 093/2017 

  DIA DO APRENDER BRINCANDO 
Integral 

03/05/2017 
Circular nº 093/2017 

    

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Os estudantes matriculados no Integral participarão do DIA 
DO APRENDER BRINCANDO – uma campanha GLOBAL 
para celebrar e inspirar o aprendizado e as brincadeiras ao 
ar livre. O objetivo desta ação é obter o maior número 
possível de crianças em atividades ao ar livre, na quinta-
feira 18 de maio. 

Para esta ocasião, preparamos o DIA DOS MÉDICOS DE 
BRINQUEDOS – Por este motivo, pedimos a gentileza de 
nos enviar um brinquedo (que possa ser doado) até o dia 
16/05 - a ideia é cuidar dos “brinquedos doentes” 
objetivando a doação para crianças carentes. Os 
estudantes serão os “doutores”, cuidando, higienizando e 
transformando cada objeto. Nosso “consultório” será ao ar 
livre, o que tornará a brincadeira mais especial.  

Atenciosamente, 
Equipe Certus - Integral 
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