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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Com o objetivo de incentivar a leitura, iniciamos no Integral, o 
Projeto Colcha de retalhos. 

Toda sexta-feira, um aluno levará o livro para casa onde 
poderá ler ou compartilhar a leitura com sua família. 
Solicitamos que ao devolver o livro, enviem um pedaço de 
tecido no tamanho 30cmX30cm. A criança compartilhará 
com os amigos em roda de conversa. 

Será proposta uma releitura em forma de teatro ao fim do 
projeto. 

Hoje quem está levando o livro ______________________________ 
e deverá devolver em ____/_____/_____. 

Atenciosamente, 
Equipe Certus – Integral  
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