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São Gonçalo, 26 de fevereiro de 2019.
Circ.: 05/2019
Ref.: Livro Extraclasse 2019 – Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Prezado Responsável
Como parte do trabalho e avaliação nas disciplinas de Linguagens: Português, Redação, Inglês, Espanhol
e Arte, adotamos dois livros extraclasses (livros de leitura) por série, do 6º Ano do Ensino Fundamental
ao 3º Ano do Ensino Médio. O trabalho com os livros começará a ser desenvolvido a partir da
primeira semana do 2º bimestre, que terá inicio no dia 02/05.
Ressaltamos que os livros estarão à venda, na escola, até o dia 29/03/2019.
Além da leitura, teremos as seguintes atividades abordando os livros:
• Para as turmas do 6º ao 9º Ano: prova teórica e sem consulta, com valor de 0 a 4,0 (zero a
quatro) pontos a serem acrescidos à nota do Simulado, do 2º e 4º bimestres, nas disciplinas de
Redação e Português.
• Para as turmas do Ensino Médio: prova teórica e sem consulta, com valor de 0 a 4,0 (zero a
quatro) pontos a serem acrescidos à Avaliação B, do 2º e 4º bimestres, nas disciplinas de Redação
e Português.
• Para as turmas do 6º Ano ao Ensino Médio: produção artística e cultural em nossa Mostra
Literária, que acontecerá no mês de outubro. A participação nesta atividade poderá bonificar o
aluno com uma pontuação de 0 a 2,0 (zero a dois) pontos que serão acrescidos à média do
4º bimestre, nas disciplinas de: Redação, Português, Artes, Inglês e Espanhol.
ATENÇÃO! As datas de aplicação da “Prova do Livro” já estão previstas no Calendário de Provas
entregue a todos os alunos.
Neste semestre trabalharemos com os seguintes livros:
• 6º Ano: “A voz do silêncio”, de Giselda Laporta Nicolelis (Ed. Scipione);
• 7º Ano: “Aída”, de Giuseppe Verdi e Antonio Ghislanzoni, adaptação de Rosana Rios
(Ed. Scipione);
• 8º Ano: “Histórias de amor”, de Lygia Fagundes Telles, Marina Colassanti, Luís Fernando Veríssimo
e outros (Ed. Ática);
• 9º Ano: “Oito contos de amor”, de Lygia Fagundes Telles (Ed. Ática);
• 1º Ano: “Guerra é guerra”, de Ivan Jaf (Ed. Ática);
• 2º Ano: “Histórias do Modernismo”, org. Ivan Marques (Ed. Scipione);
• 3º Ano: “Triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto (Ed. Ática).
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e 4º bimestres trabalharemos com os livros:
6º Ano: “O primeiro amor e outros perigos”, de Marçal Aquino (Ed. Ática);
7º Ano: “Viver um grande amor”, de Telma Guimarães Castro Andrade (Ed. Scipione);
8º Ano: “Isso ninguém me tira”, de Ana Maria Machado (Ed. Ática);
9º Ano: “Segredos de seis corações”, de Sônia Barros (Ed. Scipione);
1º Ano: “Um coração maior que o mundo”, de Luís Augusto Fischer (Ed. Ática);
2º Ano: “Dom Casmurro”, de Machado de Assis (Ed. Ática);
3º Ano: “Amar, verbo intransitivo”, de Mário de Andrade (Ed. Ática).
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

