Comunicado 26/2018
Assunto: Roda de Leitura
Turma: 5º ano do E.F. I

Guarulhos, 15 de fevereiro de 2018.
Srs. Pais,
O hábito da leitura, principalmente quando compartilhada com os
familiares, traz diversos benefícios que refletem nas produções construídas nas
diversas disciplinas.
Com o intuito de incentivar cada vez mais a leitura de textos diversos, a
professora escolheu os títulos que comporão a Roda de Leitura do 1º semestre
de 2018 e o livro da Leitura Compartilhada. O Título do Livro de Férias seguirá
posteriormente.
Informamos que a Roda terá início dia 05/03, segunda-feira, e apenas o
título do livro assinalado com um X, deverá ser adquirido. Vale ressaltar ainda que
os demais títulos serão lidos por todos os alunos no decorrer da troca que
acontecerá quinzenalmente. Caso o aluno não esteja com o título na data
estipulada, participará da troca seguinte. Pedimos que o livro seja enviado
identificado com o nome completo da criança. O livro pode ser
adquirido/encomendado nas livrarias de sua preferência ou nas Livrarias Nipon
Digital ou Krill, que oferece serviço de entrega grátis, no Colégio, do título
adquirido em suas lojas. Para maiores informações, entrem em contato com a
Central de Atendimento: 4968-5100/94723-4276 (whatsapp).
Informamos que os pedidos realizados nas livrarias Nipon Digital até o dia
20/02 (terça-feira) serão entregues no Colégio no dia 26/02 (segunda-feira).

( ) Título: O colecionador
de manhãs
Autor: Walter Moreira Santos
Ilustração: André Neves
Editora: Saraiva
( ) Título: Um caldeirão de
poemas
Autora: Tatiana Belinky
Editora: Companhia das
letrinhas
( ) Título: Monteiro Lobato
em quadrinhos “Peter Pan”
Adaptado da obra de
Monteiro Lobato por Denise
Ortega
Editora: Globinho

( ) Título: A árvore da família
Autora: Maísa Zakzuk
Ilustrações: Tatiana Paiva
Editora: Panda Books
( ) Título: A roupa nova do Imperador
Autor: Hans Christian Andersen
Ilustração: Eve Tharlet
Editora: Martins Fontes – Selo Martins
( ) Título: Pollyanna
Autor: João Carrascoza
Editora: Ática
( ) Título: Alice no país da mentira
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Ática

( ) Título: Robinson Crusoé
Autor: Laura Bacellar
Editora: Scipione

( ) Título: O corcunda de Notre Dame
Autor: Telma Guimarães e Castro Andrade
Editora: Scipione

( ) Título: Teseu e o Minotauro
Autor: Luíz Guasco
Editora: Scipione

( ) Título: A ilha do tesouro
Adaptação: João Anzanello Carrascoza;
Robert Louis Stevenson
Ilustração: Ellen Maria Pestili de Almeida
Editora: Scipione

O título da “Leitura Compartilhada” deverá ser adquirido por todos os alunos e trazido na
mesma data do início da Roda de Leitura. A leitura deste título será realizada em conjunto com a
professora e também discutida durante as aulas.
- Leitura Compartilhada:
Título: Tchau
Autora: Lygia Bojunga
Editora: Casa Lygia Bojunga
Estamos enviando – como sugestão – o nome do dicionário, que será utilizado durante as
aulas, porém o aluno poderá trazer, quando solicitado, o que tiver em casa:
- Dicionário Escolar da Língua Portuguesa
Michaelis – Nova Ortografia conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
Editora Melhoramentos

Atenciosamente,
Equipe do CNR.

