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Srs. Pais e/ou responsáveis, 
 

Em nossa SEMANA TEMÁTICA do mês de 

Setembro falaremos sobre o JAPÃO. Para ilustrar 

esse tema, teremos diversas atividades entre 

músicas, imagens, brincadeiras, oficina de Mangá e 

um delicioso almoço típico. 

Caso queiram compartilhar alguma 

informação ou fotos familiares, isso enriqueceria 

nossas rodas de conversa. As atividades serão 

realizadas entre os dias  25 e 29 de Setembro. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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