
Ens. Fund. II e Ens. Médio     
 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Estamos preparando as malas para dar início a um projeto, no segundo semestre de 2017, de experiências 
sensacionais! Vem com a gente! 

O colégio Avance! localizado na capital do estado de Pernambuco, abrirá suas portas aos estudantes do 
Certus para uma troca de saberes e vivências. O colégio Avance! é uma escola preocupada com a 
formação integral do aluno, oferecendo ao estudante uma educação que contempla aspectos cognitivos e 
emocionais, além de estar comprometida com a formação acadêmica e cultural de cada indivíduo. É 
também uma das escolas que adotam o Projeto Uno na promoção de seu trabalho pedagógico, em regime 
integral e bilíngue.  

Este Programa de Intercâmbio promove a contínua construção educacional e viabiliza ao estudante a 
ampliação de suas competências e habilidades fundamentais para sua formação cidadã, focada na crítica, 
na independência, na autonomia e no contato e valorização de diferentes culturas.  

Em Recife, a cidade de acolhida, os estudantes do Certus ficarão hospedados em casas de famílias da 
comunidade escolar do colégio Avance! e farão passeios turísticos acompanhados da família hospedeira.  

No dia 12 de maio, a partir das 10h30 (após a reunião de pais), faremos um encontro para trocar mais 
informações e oferecer melhores detalhes sobre o Programa.  

 

SAIBA MAIS: 

Investimento: R$650.00 (alimentação e atividades)  
Hospedagem: Os estudantes do Certus ficarão hospedados na casa dos estudantes do colégio Avance! 
Passagem aérea: esta despesa é responsabilidade da família. O Certus facilita a compra através de acordo 
com empresa de turismo. 
Durante o período do intercâmbio, os estudantes estarão acompanhados pela coordenação e/ou direção do 
colégio.  
A compra da passagem deverá ser realizada coletivamente, garantindo que todos os estudantes estejam 
alocados no mesmo voo, tanto no trecho de ida como no trecho de retorno. Por este motivo, após a compra 

das passagens fica inviável a participação de qualquer outro estudante. 
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