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Prezados Estudantes, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Sabemos o quão importante é ter amigos e estar com eles. Por este motivo, 

planejamos um dia de escola aberta para receber aquele amigo mais que especial.   
 

Evento: Dia do Amigo Certus | 2017 

Data: 10/10/17 

Local: Certus Colégio  

Horário: das 13h50 às 16h30  

Estudantes MATRICULADOS NO INTEGRAL poderão ficar com seus amigos 

durante todo o turno (manhã e tarde). 
 

IMPORTANTE: 

➢ O transporte para o colégio e retorno para casa é de responsabilidade 
dos pais; 

➢ Orientamos que a faixa etária do amigo convidado seja condizente com a 
do aluno; 

➢ Não é permitido trazer brinquedos ou equipamentos eletrônicos, como 
celulares, máquinas fotográficas, i-Pod, tablets, Mp3, Mp4, etc. O Certus 
não se responsabiliza pela perda ou danos dos mesmos. 

➢ A inscrição é obrigatória e só será aceita dentro do prazo estipulado; 
➢ Neste dia faremos um lanche coletivo. Por este motivo solicitamos a sua 

colaboração nos enviando: _____________________________________ 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 05/10 – IMPRETERIVELMENTE 

__________________________________________________________________________ 

INSCRIÇÃO – DIA DO AMIGO CERTUS | 2017 
 

Nome do estudante: ________________________________________Turma:____________ 

 

Nome do amigo: ___________________________________________Idade:____________ 

 

Nome do responsável (amigo): __________________________Telefone:_______________ 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (estudante) 
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