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

EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE:
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

COMUNICADO
054/ 2016
Data: 20/05/2016
De: Coordenação Pedagógica
Para: Senhores pais ou responsáveis pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais
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) e de uma AC (Atividade
Coletiva) da 2ª etapa- das disciplinas
disciplina de Língua Portuguesa e de Ciências, os alunos realizarão a
leitura do livro “O Estudante” e “O Estudante II –Mamãe Querida,, da autora Adelaide Carraro. Editora:
GLOBAL.

Os alunos poderão adquirir o livro ou conseguir emprestado. Sugestão de site de compra pela internet:
www.estantevirtual.com.br (livros novos e usados com preços a partir de R$ 5,00).
Lembramos que a escola possui 10 exemplares do livro “O Estudante”, mas nenhum exemplar de “O
Estudante II – Mamãe Querida”
Os alunos deverão ler o livro até o dia ____/___/___.
Atenciosamente,

A Coordenação
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor devolver o canhoto para a professora Aline de Jesus.
CONFIRMAÇÃO
Eu,_________________________________
_______________________________________________,
___________________________, responsável pelo(a)
aluno(a)_________________________
___________________________do
_______do 9º ano, estou ciente da solicitação de leitura
dos livros “O Estudante” e “O Estudante II – Mamãe querida” de Adelaide Carraro, para atividades
atividade das
disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências da 2ª etapa (valor: 9,0 pontos de AI, 8,0 pontos de AC).
Assinatura do responsável:_________________________________________Data: __/__/__
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