Colégio Arquidiocesano UCPD
Rua Perimetral do Ouro, 02
Ouro Preto - MG - Tel: 3553-8370

EDUCARPARA A SUSTENTABILIDADE:
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

COMUNICADO
004/ 2016
Data:18/02/2016
De: Coordenação Pedagógica
Para: Senhores pais ou responsáveis pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental
Assunto: Atividade de leitura

Srs. Pais e/ou responsáveis pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental,
Informamos que, para a realização de uma AI (Atividade Avaliativa Individual) - 1ª etapa - da
disciplina de Língua Portuguesa, os alunos realizarão a leitura do livro Depois daquela viagem ,
da autora Valéria Piassa Polizzi, Editora: Ática.
A leitura deste livro faz parte do Projeto institucional “Amor e suas manifestações”,
desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa, com parceria interdisciplinar com professores
de outras áreas.
Os alunos levarão o livro para a leitura de acordo com o agendamento da Biblioteca do CA
UCPD. Cada aluno terá uma semana para ler o livro.
Data de empréstimo: ____/____/____
Data de devolução: _____/____/_____
O aluno deverá anotar em casa as ideias principais do livro para usar posteriormente nos
trabalhos em sala.
Atenciosamente,

A Coordenação
Favor devolver o canhoto para a bibliotecária Maria Tereza.

------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO
Eu,_________________________________________________________,
responsável
pelo(a) aluno(a)________________________________do 9º ano, estou ciente do
agendamento e orientações para a leitura do livro “Depois daquela viagem”, atividade
integrante da AI1 de Língua Portuguesa da 1ª etapa (valor 8,0 pontos).
Assinatura do responsável:________________________Data: __/__/__
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