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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 

Conhecer outras culturas enriquece o 

conhecimento e também promove a convivência e o 

respeito às diferenças. Com esse pensamento, todos os 

meses no Integral, temos uma SEMANA TEMÁTICA – Por 

meio de atividades, brincadeiras, músicas, leituras e um 

delicioso almoço típico, os alunos tem a oportunidade de 

vivenciar outros costumes. 

O tema deste mês é PORTUGAL. Caso queiram 

compartilhar alguma informação ou fotos familiares, isso 

enriqueceria nossas rodas de conversa. As atividades serão 

realizadas entre os dias  22 e 26 de maio. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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