Data: 06/02/2020.

Assunto: Livros literários – 9° ano – Profª. Lorrany
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Com o intuito de desenvolver a leitura, a escrita, a compreensão textual e a interpretação do que
se lê, o Colégio Shallon adotará quatro livros literários no ano de 2020.
A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade com o
mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em todas as disciplinas. Ler também é
importante, porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras.
A parceria estabelecida entre família e escola possibilita a materialização do sucesso que se
espera, por isso contamos com o incentivo dos senhores na aquisição dos títulos e no incentivo à leitura.
Orientamos que além dos títulos solicitados busquem outras fontes de leitura para os seus filhos. É
indispensável que o aluno tenha os livros para a leitura prévia e para os trabalhos desenvolvidos em sala
de aula, por isso, adquira-o rapidamente.
Segue abaixo a relação de livros adotados para o 1°, 2º, 3° trimestre e para recuperação anual,
caso seja necessário.
1º TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
1- Gleitzman, Morris - Uma vez - Ed. Paz e 2- Era uma vez à meia noite. Org: Luiz Antônio
Terra
Aguiar. Ed. Record
3- Orwel, George. A revolução dos Bichos.
Companhia das Letras
3º TRIMESTRE
4- Stengel, Richard. Os caminhos de
Mandela: lições de vida, amor e coragem
– (2º ed.) São Paulo: Ed. Globo.
Desde já agradecemos a parceria estabelecida conosco e reiteramos os votos de um ano letivo
de muito sucesso.
Atenciosamente,
A Coordenação.
-------------------------------------------------------- Recortar ----------------------------------------------------------Estou ciente das informações sobre a aquisição dos livros literários para o 1°; 2º e 3º trimestre.
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Aluno(a):____________________________________________________________________________,
do 9º ano, turma do Ensino Fundamental.

__________________________________________
Assinatura dos Pais ou Responsável

