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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
Os INFORMATIVOS enviados via APP sobre as ATIVIDADES 
EXTRAS, como por exemplo, JOGOS, FESTIVAIS e AULA 
ABERTA, são orientações gerais para apresentar à comunidade 
escolar as ações praticadas. 
 
Gostaríamos, portanto, de esclarecer que apenas o estudante 
que receber o comunicado individual impresso é que estará 
convidado a participar daquela ação específica. Pois, conforme 
reunião realizada no início do ano, os convites são feitos pela 
coordenação de esportes, de acordo com a faixa etária, 
campeonato e número de alunos, por evento.  
 
Sendo assim, reforçamos que: para a participação, o estudante 
receberá um comunicado individual. 
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Certus - Esportes 
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