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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 
 
Os estudantes do 2º ano do Integral estão criando um jogo 
de RPG (os jogadores são os personagens em um cenário 
criado por eles mesmos). 

O Tema do Jogo é “heróis e heroínas” eles estão na fase da 
construção de seus personagens. 

O objetivo desta atividade é desenvolver de forma lúdica a 
criatividade, leitura/escrita, matemática, socialização, 
interpretação, sentidos e estratégia, fortalecendo assim, o 
conteúdo desenvolvido no período regular. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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