Comunicado 26/2018
Assunto: Roda de Leitura
Turmas: Infantil II e III

Guarulhos, 15 de fevereiro de 2018.
Srs. Pais,
Temos como objetivo desenvolver o hábito de leitura, bem como atitudes de
interação e de troca de experiências em grupo quando compartilham com a turma as
histórias lidas com a família.
Com o intuito de incentivar cada vez mais a leitura para nossas crianças, a
professora escolheu os títulos que comporão a Roda de Leitura do 1º semestre de 2018.
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 semanalmente.
Pedimos que o livro seja enviado identificado com o nome completo da criança para que
possamos dar início às atividades planejadas. Caso o aluno não esteja com o título na data
estipulada, participará assim que trazer seu livro. 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: Não
Editora: Ciranda Cultural
Autor: Tracey Corderoy

( ) Título: Chapeuzinho Vermelho
Editora: DCL
Autor: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

( ) Título: Bem lá no alto
Editora: Companhia das letrinhas
Autor: Susanne Straber

( ) Título: O Mundinho de boas atitudes
Editora: DCL
Autor: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

( ) Título: Isso é meu!
Editora: Companhia das letrinhas
Autor: Blandina Franco e José Carlos
Lollo

( ) Título: Vai embora grande monstro
verde
Editora: Brinque-Book
Autor: Ed Emberley

( ) Título: Que cara é essa?
Editora: Caramelo
Autor: Nicola Smee

Atenciosamente,
Equipe do CNR.

