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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

O ato de ler é imprescindível ao indivíduo, por isso 
precisa ser incentivado e instigado a ler, de modo que se torne 
um leitor autônomo e criativo.  Os livros paradidáticos permitem 
ao educando desenvolver sua competência leitora e ações de 
estímulo a reflexões sobre a leitura.  

Até o dia 25/08/17 disponibilizaremos a venda, aqui no 
Certus, do paradidático do 2º semestre “Papagaio Pepetela”, de 
Pedro Borges, da editora Bamboozinho.  

Para quem ainda não adquiriu, poderá fazê-lo enviando 
via agenda R$ 43,00 (quarenta e três reais), referente ao valor do 
livro, e adquiri-lo na Certus Store.  

Contamos com a participação e colaboração de todos, 
no sentido de incentivar seu (sua) filho (a) a adentrar no mundo 
da leitura. 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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