Comunicado 03/2019
Assunto: Escola Ampliada – Curso Lesp – Curso de Língua Espanhola
Turmas: 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Guarulhos, 30 de janeiro de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
As razões que levam a aprender uma língua estrangeira são muitas, tais como,
grandes oportunidades no mercado de trabalho, satisfação pessoal, educação,
informação, interação com pessoas de diferentes culturas e com diferentes estilos de
vida, entre outros. Podemos considerar que aprender a se comunicar em outras
línguas nos encoraja a refletir e amplia nossa capacidade de compreensão,
desenvolvendo uma visão crítica sobre o modo de observar o mundo.
Com o objetivo de aprimorar o processo de formação dos nossos alunos,
estamos oferecendo o Curso Lesp – Curso de Língua Espanhola, completo e sem
custo adicional. O curso terá duração de 6 anos e será ministrado pela Profª Eva Vieira
de Andrade Pereira.
O material didático poderá ser adquirido/encomendado nas livrarias de sua
preferência ou nas Livrarias Nipon Digital, 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 11/02
(sexta-feira) serão entregues no Colégio no dia 20/02 (quarta-feira).
Os módulos estão divididos em:
 Turma: Interacción I – é o contato com a língua, formando a base. Voltado para a
turma do 6º ano.
Dia: quinta-feira
Horário: das 14h20 às 15h10.
Materiais:
Livro: Contraseña 1
Autor: Marilia Vasques Callegari; Simone Rinaldi
Editora: Santillana - Moderna
- um caderno

 Turma: Interacción II – é o contato com a língua, formando a base. Voltado para a turma do 7º ano.
Dia: quinta-feira
Horário: das 15h10 às 16h.
Materiais:
Livro: Contraseña 2
Autor: Marilia Vasques Callegari; Simone Rinaldi
Editora: Santillana - Moderna
- um caderno (utilizar o do ano anterior)

 Turma: ¡Adelante!– prioriza a conversação, leitura e a estrutura gramatical. Significa “siga em frente”.
Voltado para as turmas do 8º ano e 9º ano.
Dia: quinta-feira.
Horário: das 16h20 às 17h10.
Materiais:
Livro: Contraseña 4
Autor: Marilia Vasques Callegari; Simone Rinaldi
Editora: Santillana - Moderna
- um caderno (utilizar o do ano anterior)
 Turma: Expansión – é o aprofundamento, visando o maior domínio da gramática. Voltado para as
turmas do E.M.
Dia: quinta-feira.
Horário: das 17h10 às 18 horas.
Livro: Travesía Español – Volume 1 – 1ª Edição – 2017
ISBN: 97885167697
Autor: Roberta Amendola
- um caderno (utilizar o do ano passado)
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. As aulas terão início na próxima quinta-feira, 07 de fevereiro;
2. O livro deve ser adquirido até o dia 21/02 (quinta-feira);
3. Para garantir a qualidade do serviço prestado e o bom desempenho, o aluno deverá apresentar 75%
de presença durante o ano. O aluno não poderá exceder 03 dias/aulas de ausência. Caso isso ocorra, o
aluno perderá a vaga referente à este ano;
4. O aluno poderá desistir do curso em qualquer momento do ano. Entretanto, não poderá retornar às
aulas após a solicitação da desistência durante o ano corrente.
5. O aluno da turma ¡Adelante!, sentindo dificuldades em acompanhar sua turma, com a orientação da
professora e agendamento, poderá frequentar as aulas das turmas Interacción 1 e 2 para reforçar e
ampliar seus conhecimentos.
4. O aluno da turma Expansión, sentindo necessidade de assistir aulas nas turmas Interacción 1 e 2 ou
¡Adelante!, em comum acordo com a professora, poderá fazer o agendamento afim de sanar as
dificuldades.
5. A matrícula do curso deve ser realizada na secretaria do Colégio.

Participem!

Atenciosamente,
Equipe do CNR.

