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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
Com o objetivo de enriquecer o projeto de leitura e os 
conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula, 
promoveremos no dia 04/10 um piquenique dos alunos 
com a autora Viviane Veiga, do livro 
paradidático "Limeriques", que vem sendo trabalhada 
com os estudantes em sala de aula. Durante a 
atividade, acontecerá um bate-papo sobre a obra e 
também a sessão de autógrafo. 

O piquenique acontecerá no colégio, dentro do horário 
de aula. Não falte! 

Solicitamos que o(a) estudante traga um prato: 

____________________ para o piquenique. 

Atenciosamente, 

Equipe Certus 
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