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Atitudes que mudam o mundo  

Com a missão de formar cidadãos completos com 
responsabilidade social, além de difundir o conhecimento, 
apresentamos o projeto “Voar”, aqui a prática está nas 
pequenas atitudes, nas atividades cotidianas, no ser e fazer 
diferente, formando alunos para o exercício da cidadania, 
para o bem social e para contribuir aprendendo ao longo da 
vida. 
Os estudantes de 3º ao 6º ano do Integral, irão oferecer ao 
público, dicas de ações e atitudes que podem mudar e 
melhorar o mundo a sua volta, divulgar suas ações para 
contribuir com essas mudanças.  
Uma escola sustentável educa para cidadania, onde 
aprende-se a cuidar de si, dos outros, do seu espaço e do 
planeta. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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