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Prezados Pais e/ou Responsáveis e Estudantes,  
 
 
Com o objetivo de promover a conexão entre as diferentes áreas de conhecimento, assim 
como a formação intelectual e educação moral, os professores de matemática, português, 
técnicas de redação, colaboradores da área administrativa e gestores, após reuniões, 
iniciaram um projeto de caráter social com os alunos. 
 
RESUMO DO PROJETO: 
 
Os educandos montaram duas empresas de arrecadação: uma de alimentos e outra de 
brinquedos com funções /cargos estabelecidos para cada estudante. 
 
CADA EMPRESA TEM AS SEGUINTES TAREFAS: 
 

 Elaborar estratégias para a divulgação da campanha;  
 Coletar e organizar as informações;    
 Armazenar e controlar estoques; 
 Construir gráficos; 
 Apresentar relatórios periodicamente. 

Ao final da campanha de arrecadação, as empresas irão doar os alimentos e os 
brinquedos para instituições carentes. 
 
A avaliação será feita através de apresentações, desempenho durante o processo e 
entrega de material escrito. 
 
Aos responsáveis pedimos a sua colaboração e agradecemos a compreensão. 
 
 
Atenciosamente 
Equipe Certus – Prof. Leonardo Tervo Kajihara 
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