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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
As datas comemorativas americanas fazem parte dos 

estudos transversais da disciplina de Língua Inglesa com 

objetivo de compreender a cultura do idioma que nossos 

estudantes são inseridos de uma forma lúdica, sem outros 

fins. 

Preparamos um circuito com jogos e desafios para ilustrar de 

uma forma divertida o tema. A atividade envolverá as 

disciplinas de Inglês e Educação Física.  

Data: 01/11 | Horário de aula 

Os estudantes poderão vir fantasiados ou sem uniforme e no 

baile teremos a brincadeira de doces e gostosuras. Por isso, 

pedimos a sua colaboração enviando: 

__________________________________________ 

Atenciosamente, 

Equipe Certus 
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