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São José-SC, 09 de fevereiro de 2017. 

 

Circular nº 003/2017 

Ref.: Espanhol e Imersão no Idioma de Inglês - Ensino Médio 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,      
  

1.  Livros de Espanhol 

 De acordo com o PNE – Plano Nacional de Educação para 2014 a 2024 – Lei nº 13.005, de 

25/06/2014 - e o nosso PPP – Projeto Político e Pedagógico 2017, a língua estrangeira Espanhol é de 

participação facultativa aos(às) educandos(as) do Ensino Médio.  

Conforme nossa circular 035/2016, de 11/10/2016, o(a)  educando(a) interessado(a) deverá 

confirmar sua participação por meio do formulário que segue abaixo, até o dia 17/02/2017 (sexta-

feira).  

A confirmação de participação na disciplina opcional de Espanhol implica obrigatoriamente na 

aquisição do respectivo livro, Expansión Volume 1 / Romanos e Jacira - Editora FTD, cujo valor 

segue descrito na agenda escolar, a ser adquirido no Colégio. Após encomendado o livro não poderá 

ser devolvido.  

As aulas de Espanhol acontecerão a partir do dia 17/02/2017, nas sextas-feiras (dia em que 

os(as) educandos(as) já terão aulas de outras disciplinas no período vespertino), das 14h20min às 

15h10min (horário a ser confirmado, de acordo com o número de adesões).  

 

2. Inglês: imersão no idioma 

A aula optativa de imersão no idioma de Inglês, no período da tarde, que terá a integração das 

turmas da 1ª Série do Ensino Médio ao Terceirão, iniciará nesta sexta-feira (09/02), às 13h30min, 

quando o educador fará sondagem e avaliação da habilidade oral, a fim de organizar os horários de 

acordo com os níveis de conversação dos(as) educandos(as).  

                                                                                                                                                                  

A Direção 

                  

------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver à Coordenação, até o dia 17/02/2017 (sexta-feira) ---------- 

 

Eu ________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _______________________________________________________________,  da turma: 

 (     ) 1ª Série EM (    ) 2ª Série EM           (    ) Terceirão EM  

 

(     ) AUTORIZO (     ) NÃO AUTORIZO 

 

Sua participação nas aulas opcionais de Espanhol, bem como a encomenda do livro de Espanhol - Expansión 

Volume 1 / Romanos e Jacira - Editora FTD, estando ciente de que, após encomendado, o livro não poderá ser 

devolvido. 

       São José-SC, _____/____/2017. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

http://www.colegiopaulofreiresj.com.br/

