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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Até o dia 25/08/17 disponibilizaremos a venda, aqui no Certus, do 

paradidático do 2º semestre “Tarsilinha e as formas”, Patrícia Engel Secco 
e Tarsilinha do Amaral, da Editora Melhoramentos. 

Para quem ainda não adquiriu, poderá fazê-lo enviando via agenda 
R$ 36,00 (trinta e seis 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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Por acreditar que a leitura desenvolve 
ainda mais a capacidade verbal e o vocabulário, 
amplia a visão de mundo de nossos alunos e os 
leva a viagens jamais imaginadas - 
proporcionando-lhes uma vivência com novas 
experiências, valores diversificados e novas 
ideias - adotamos livros paradidáticos que serão 
trabalhados paralelamente ao nosso material 
didático.  
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