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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Certus está realizando um projeto de paisagismo e quer 
a participação dos estudantes.  Essa semana, os 
pequenos puderam conversar com uma equipe especialista 
e dizer o que gostariam de ter no colégio.  
 
Aos responsáveis que tiverem interesse em participar do 
projeto, favor preencher o questionário até 2ª feira (25/09). 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 

  Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Certus está realizando um projeto de paisagismo e quer a 
participação dos estudantes.  Essa semana, os pequenos 
puderam conversar com uma equipe especialista e dizer o que 
gostariam de ter no colégio.  
 
Aos responsáveis que tiverem interesse em participar do 
projeto, favor preencher o questionário até 2ª feira (25/09). 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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