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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 

Entre os dias 26/06 e 30/06 teremos no Integral a 
SEMANA TEMÁTICA, o país escolhido foi a SUÍÇA, um dos 
países que menos poluem e modelo em biodiversidade e 
respeito a natureza.  

Com o objetivo de fortalecer os temas trabalhados 
na semana do meio ambiente no começo do mês, foram 
abordados em rodas de conversa os assuntos: consumo 
responsável, impactos ambientais, poluição e reciclagem. 

Além disso, os alunos poderão conhecer uma nova 
região e sua cultura. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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