Comunicado: nº 24
SÉRIE:6º ano ao 9º ano / Ensino Fundamental
ASSUNTO: Simulado de Redação/ Livro Paradidático
Srs. Pais
Para uma maior organização dos estudos de seus filhos, estamos enviando com antecedência as
datas do simulado de redação , referentes ao 2º bimestre



Dias 29/05: simulado de redação, primeira parte: questões sobre o livro paradidático.
Dias 30/05: simulado de redação, segunda parte: proposta de redação.

Cada parte terá o valor de 0 a 3,0 pontos , totalizando 6,0 pontos na disciplina de Produção de Texto.
Relação dos livros :
6º anos: O sumiço da Elefanta – Marcelo L. R. Oliveira
7º anos: Vinte mil léguas submarinas –Júlio Verne
8º anos: Sombras e assombros –Lia Neiva
9º anos: O herói invisível –Luca Gognolato e Silva Del Francia

Em caso de ausência, deverá ser solicitada Prova Substitutiva, mediante apresentação de
Atestado Médico ou pagamento da taxa de R$ 70,00, junto à Secretaria do Colégio. A mesma será
realizada no dia 04/06 às 12h.
Atenciosamente,
Patrícia Pereira Raymundo/ Coordenadora Pedagógica
11/05 /2018
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