Carta 028/2017

Salvador, 21 de fevereiro de 2017.

Aos
Senhores Pais de Alunos da 3a série do EM
do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Curso Extracurricular de Literatura.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, informar-lhes que será oferecido aos alunos da 3a série do EM, que farão as provas
dos vestibulares da USP e UNICAMP, um curso extra de Literatura, distribuído, no decorrer do
corrente ano letivo, de acordo com a seguinte programação:
1) Curso das obras literárias específicas para os vestibulares USP e UNICAMP
- Carga Horária total: 44 horas-aula
- Início previsto: 8 de março
Término previsto: 23 de agosto do corrente ano.
Obs.: O Curso das obras literárias da USP terminará no dia 24 de maio. Após essa data ( até o dia 23 de
agosto), serão trabalhadas as obras literárias específicas para o vestibular da UNICAMP.
Esclarecemos que o referido curso, a ser ministrado pelo Prof. Evert Reis, será oferecido no
Colégio Anchieta-Pituba, às quartas-feiras, das 13h40min às 15h20min, sem ônus financeiro
para os Responsáveis. Os alunos deverão comparecer às aulas, usando o uniforme escolar do
Colégio São Paulo. Havendo necessidade de alteração de data ou horário de alguma aula, os alunos
serão comunicado antecipadamente.
As inscrições ocorrerão no período de 02 a 07 de março do corrente ano, na sala da Supervisão, com a
nossa Supervisora Pedagógica, Profª Simone Guimarães. A lista de livros do curso encontra-se no acesso
restrito, à disposição dos Senhores e dos alunos.
Diante dos objetivos propostos no planejamento desse curso, e ora apresentados aos Senhores,
esperamos contar com a participação de seus filhos, para que a atividade proposta apresente o resultado
esperado, refletido na ampliação do conhecimento dos nossos alunos.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora
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