COMUNICADO Nº 11

Queridos pais e alunos,
No ato da matrícula os responsáveis receberam a lista dos livros de leitura
obrigatória para o ano letivo de 2017.
Deverão observar que na lista consta a informação dos meses em que os alunos farão as
avaliações sobre a leitura obrigatória.
Pedimos a parceria dos pais em relação a compra do livro com muita antecedência,
pois, observamos que muitos locais de compra dão prazo mínimo de entrega de 15 a 20
dias.
A escola oferece a lista no ato da matrícula para que todos possam se programar e
tenham tempo hábil para compra e leitura.
Ainda ressaltamos que não existe prova substitutiva para leitura obrigatória (salvo os
casos com atestado médico).
Se
necessário
os
pais
poderão
consultar
a
lista
no
site
da
escola
(www.colegiovangoghsp.com.br ) no link LISTA DE MATERIAIS 2017.

“O hábito da leitura é um dos mais importantes
para o desenvolvimento do intelecto e também
o caminho mais curto para adquirir conhecimento”.
Coordenação Pedagógica – 20/02/17
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