Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
Teresina - Piauí
Em 12 de setembro de 2018.
Srs. Pais / responsáveis,
O Colégio partilha a convicção de que o êxito na vida pessoal e profissional se sustenta, em
boa medida, no domínio das competências leitora e escritora. Em vista disso, alunos do 9º Ano do
Ensino Fundamental que evidenciam certas dificuldades no quesito expressão verbal serão
convocados a Oficinas de Redação para um trabalho pontual, que lhes minimize qualquer dificuldade
nesse campo, com a consequente potencialização da qualidade da produção textual.
Empenhados, pois, com a efetividade dessa expressão verbal, os docentes identificaram os
alunos que se enquadram nos critérios estabelecidos para o trabalho sistemático mais imediato.
Assim, convocaremos sucessivamente grupos de 25 alunos da série para Oficinas de Redação, sem
nenhum ônus financeiro aos pais/responsáveis.
Cada Oficina, que ocorrerá às sextas-feiras, das 15h30 às 17h30 (2 horas semanais),
ministrada pela Professora Ingrid Ravelly, terá um período determinado pelo desempenho desejável a
cada participante. Assim que um grupo for liberado, outro grupo de alunos será convocado.
Consideramos a assiduidade aos encontros fator determinante ao sucesso do trabalho.
Dessa forma faltas sem justificativas plausíveis implicarão o desligamento do aluno e,
consequentemente, convocação de outro.
Esse trabalho paralelo atende a uma demanda inegável do mundo letrado: a proficiência na
leitura e na escrita. Por isso, serão intensivos os trabalhos com artigo de opinião, cartas
argumentativas e outras formas argumentação, sem, no entanto, descuidar dos recursos da expressão
escrita aí exigidos, como pontuação, acentuação gráfica, operadores argumentativos, referenciação,
técnicas argumentativas, entre outros.
Cientes da importância dessas atividades didáticas, desejamos contar com o apoio sempre
necessário dos senhores.
Atenciosamente
A Direção do CSCJ

--------------------------------------------------------------- DESTAQUE -----------------------------------------------------------

Estou ciente e autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________
___________________________________________ série/turma _________________, a participar da
Oficina de Redação, nos dias 14, 21, 28 de setembro e 05 de outubro de 2018.
_______________________________________
Assinatura do Responsável

_______________________________________
Assinatura do aluno(a)
Teresina, _____ de _________________ 2018.

