
 

  

Circ.Ped.c.014-17 

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 

 

 

 
Às famílias do 3º Ano 

 
Paz e bem! 

 

 Conforme já divulgado às famílias, o projeto de trabalho das disciplinas 

de Literatura e Produção de Texto inclui a adoção de uma obra literária por 

etapa. Para esta primeira etapa, programamos a adoção de duas obras, uma 

por turno. Faremos a troca de livros entre turnos, propiciando, assim, a 

todos, a leitura de duas obras de Ruth Rocha, que comemora 50 anos da 

edição de sua primeira obra literária. 

 Solicitamos o envio do livro, identificado com o nome e turma da 

criança, até __/03. A compra do livro pode ser feita em qualquer livraria da 

cidade. Pedimos atenção para as especificações a seguir. 

 
 

Turno da manhã: “O que os olhos não veem”, de Ruth Rocha e Carlos 
Brito, Editora Salamandra 
 

 
 
 

Turno da tarde: “As coisas que a gente fala”, de Ruth Rocha e Carlos 
Brito, Editora Salamandra 
 

 
 

Confiantes no sucesso de mais essa empreitada pedagógica, 
agradecemos a atenção e parceria. 
      
 
 

Equipe do 3º Ano 
 

 

 

Frei Vicente da Silva Lopes, OFM 

Diretor Pedagógico 
Maria das Graças Viana de Lima 

Maria de Lourdes Lopes Cançado 

Coordenadoras do Ensino Fundamental I 
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