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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado 
em 5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 
1972, em Estocolmo, na Suécia. Este dia tem por intuito 
promover a conscientização e a preservação ambiental.  

Pensando nisso, durante os dias 5 e 9 de junho, 
teremos no Integral, a semana dos jogos reciclados, onde 
as crianças construirão seus próprios brinquedos e 
participarão de uma gincana. É importante garantir o 
brincar livre, criativo, no qual a criança é capaz de 
transformar um papel em um jogo divertido.  

 Favor enviar até 05/06/17: 1 garrafa pet vazia com 
tampa e 1 caixa de leite. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado 
em 5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 
1972, em Estocolmo, na Suécia. Este dia tem por intuito 
promover a conscientização e a preservação ambiental.  

Pensando nisso, durante os dias 5 e 9 de junho, 
teremos no Integral, a semana dos jogos reciclados, onde 
as crianças construirão seus próprios brinquedos e 
participarão de uma gincana. É importante garantir o 
brincar livre, criativo, no qual a criança é capaz de 
transformar um papel em um jogo divertido.  

 Favor enviar até 05/06/17: 1 garrafa pet vazia com 
tampa e 1 caixa de leite. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus – Integral 
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O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 
5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em 
Estocolmo, na Suécia. Este dia tem por intuito promover a 
conscientização e a preservação ambiental.  

Pensando nisso, durante os dias 5 e 9 de junho, 
teremos no Integral, a semana dos jogos reciclados, onde as 
crianças construirão seus próprios brinquedos e participarão 
de uma gincana. É importante garantir o brincar livre, criativo, 
no qual a criança é capaz de transformar um papel em um 
jogo divertido.  

 Favor enviar até 05/06/17: 1 garrafa pet vazia com 
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Equipe Certus – Integral 

 

 
  

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010  

  

 
  

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010    

mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br

