COMUNICADO 070 – 21/08/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe, Responsável por Alunos(as) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Concurso de Redação

Prezados Pais/Responsáveis,
Por meio da parceria entre o Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais (Silemg), o
Serviço Social da Indústria- Rede SESI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- Rede SENAI, foi
lançada a edição 2018 do Concurso de Redação e Desenho, como um incentivo à busca pelo
conhecimento.
O Concurso é dedicado às escolas particulares de Minas Gerais e ao Curso Técnico e Aprendizagem
Industrial da Rede SENAI e tem como objetivo a pesquisa e a reflexão sobre a importância e os benefícios
gerados no consumo de leite e derivados na alimentação.
Os(as) alunos(as) do 6º ao 9º ano concorrem na categoria Redação, referente ao Grupo 2, em que se
propõe uma produção textual com a temática “Um copo de leite, um copo de saúde”.
Os discentes vencedores serão premiados com Xbox, Tablet Samsung Galaxy, Notebook Dell Inspirion i3 e
Bicicleta Caloi Aro 24. A premiação será entregue no dia 25 de outubro de 2018, durante a Assembleia
Geral 2018 do Silemg, realizada no auditório da Fiemg, em Belo Horizonte.
As produções serão revisados pela professora de Língua Portuguesa e/ou Redação. As inscrições e envio
dos textos serão realizadas pelo Setor de Comunicação do Colégio Arquidiocesano, até o dia 30 de agosto
(quinta-feira).
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica
_____________________________________________________________________________________
TERMO DE CIÊNCIA E CONFIRMAÇÃO- CONCURSO DE REDAÇÃO

(Preencher e devolver o Termo de Autorização até o dia 30 de agosto (quinta-feira), impreterivelmente, para funcionária Dáphne
Meireles- Setor de Comunicação)

( )Eu,_________________________________________________________, Responsável pelo(a) aluno(a) autorizo
meu (minha) filho (a): ______________________________________, do ___Ano do Ensino Fundamental - Anos
Finais, portador(a) do documento de Identidade:
_____________________________________ e/ou Certidão de
Nascimento: Livro: _____Folha: _______Termo:________, a participar do Concurso de Redação.
( ) Meu(minha) filho(a) não participará do Concurso de Redação.
_______________________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, __ de ___ de 2018.

