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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Com a missão de formar cidadãos completos com 
responsabilidade social, apresentamos o projeto “Voar”. A prática 
está em mostrar que nas pequenas atitudes cotidianas, no ser e 
fazer diferente, formando os estudantes para o exercício da 
cidadania, para o bem social e para contribuir aprendendo ao 
longo da vida. 
Como start para o projeto, os estudantes de 3º ao 6º ano do 
Integral, estão recebendo lacres de latinhas de alumínio, com a 
intenção de conseguir uma cadeira de rodas que será doada para 
uma instituição de caridade. 
A iniciativa começou com as crianças do Certus Integral e 
motivou a escola inteira, por isso, estamos muito felizes com a 
participação de todo o colégio e acreditamos que em breve 
alcançaremos nosso objetivo. Dessa forma, nosso pedido é: 
continuem participando e enviando lacres! 
Uma escola sustentável educa para cidadania, onde aprende-se a 
cuidar de si, dos outros, do seu espaço e do planeta. 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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