Carta 023/2018

Salvador, 05 de março de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 9o ano do EF
do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Curso de Suplementação Pedagógica de Língua Portuguesa.
Prezados Senhores:
Serve a presente para informar-lhes que será oferecido, aos alunos do 9o ano do Ensino Fundamental,
um curso de Suplementação Pedagógica, visando ao fortalecimento de suas bases de conhecimento na
área de Língua Portuguesa.
Na oportunidade, serão desenvolvidas estratégias de ensino capazes de possibilitar, aos alunos, situações
de aprendizagem, enfatizando os seguintes aspectos linguísticos e de interpretação de textos:







A intencionalidade discursiva: o texto e o seu contexto de produção; a interpretação de ideias
implícitas e explícitas; as inter-relações entre o conteúdo textual e a realidade que nos cerca;
relações morfossintáticas;
aspectos temáticos, estilísticos e estruturais de gêneros textuais trabalhados no 8º ano;
os fatos linguísticos e a produção de sentidos;
comandos verbais associados à interpretação de textos (explicar, justificar, analisar, comentar,
relacionar, comparar e citar);
pormenorização dos estudos e da resolução das questões discursivas.

Esclarecemos que o referido curso, será oferecido aos alunos, sem ônus para as famílias, no
período de 14 de março a 25 de maio do corrente ano, das 13h30min às 15h10min, nas datas
abaixo e pelas respectivas professoras:
TURMA 01 (QUARTA-FEIRA)
14, 21 e 28/03
04, 18 e 25/04
02, 09 e 16/05
Turma 01 – Profa Josi Azevedo

TURMA 02 (SEXTA-FEIRA)
16 e 23/03
06, 20 e 27/04
04, 11, 18 e 25/05
Turma 02 – Profa Marana Almeida

A formação de cada turma dar-se-á por ordem de inscrição, a qual deverá ser feita pelo(a) próprio(a) aluno(a),
na sala da auxiliar da Supervisão do 9o ano, com a funcionária Tatiana Queiroz, no período de 06 à 09 do
corrente mês. Os alunos que se inscreverem deverão estar comprometidos com esse trabalho para que a
atividade proposta apresente o resultado esperado, refletido na aprendizagem dos nossos alunos.
Colocamo-nos à disposição dos Senhores para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

