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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
Nosso time recreacionistas e auxiliares de sala preparam 
uma comemoração para o dia da criança que promete 
muitas aventuras. Neste dia o uniforme está liberado e os 
estudantes poderão vir fantasiados ou com uma roupa 
colorida e confortável. 
 
Data: 11/10 
Trazer material normalmente. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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Nosso time recreacionistas e auxiliares de sala preparam uma 
comemoração para o dia da criança que promete muitas 
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poderão vir fantasiados ou com uma roupa colorida e 
confortável. 
 
Data: 11/10 
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Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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