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Convocação para participação em projeto de ensino de Língua Portuguesa 

 
 

 Goiânia, 06/09/2018. 

 

 

Prezados pais, 

O Departamento de Língua Portuguesa desenvolve o projeto de ensinoEXERCÍCIOS DE SER 

LEITOR: leitura literária, interpretação textual e escrita,cujo objetivo é potencializar a capacidade 

leitora dos alunos com dificuldades específicas, na leitura e interpretação do texto literário, e desenvolver a 

competência textual e linguística, por meio da escrita. Convoco, portanto, o aluno_____=-  do__  ano, turma  

__ para participar das atividades do projeto, nas quartas-feiras e/ou quintas-feiras, das 14 horas às 15h30 ou 

das 15h30 às 17h. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Professora 

 

Telefone do Departamento para contato: 35211290 

 

 

 

Recibo da Convocação 

 

Eu, _____________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

_____________________________________________, do ___ ano, turma _____, recebi a convocação para 

que meu/minha filho(a) participe do projeto de ensino de Língua Portuguesa, no(s) seguinte(s) dia(s) da 

semana e horário(s): ___________________________________, no período de ____________ a 

____________. 

 

Comunico que meu/minha filho/a participará (   )  Não participará  (   ) das atividades do projeto para o qual 

foi convocado. 

 

Justificativa da NÃO participação: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pai/mãe/responsável 

 

 

 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

 
 

 

Convite para participação em projeto de ensino de Língua Portuguesa 

 
 

 Goiânia, ____/____/_____. 

 

 

Prezados pais,  

o Departamento de Língua desenvolve o projeto de ensino EXERCÍCIOS DE SER LEITOR: 

leitura literária, interpretação textual e escrita, cujo objetivo é potencializar a capacidade leitora dos 

alunos com dificuldades específicas na leitura e interpretação do texto literário e desenvolver a competência 

textual e linguística por meio da escrita. Convido, portanto, o (a) aluno (a), 

_________________________________________, do ____ ano, turma ______ para frequentar o as 

atividades do projeto, nas quartas-feiras e/ou quintas-feiras, das 14 horas às 15h30 e/ou das 15h30 às 17h. 

 

________________________________ 

Professor(a) 

 

Telefone do Departamento para contato: 35211290 

 

 

 

Recibo da Convocação 

 

Eu, _____________________________, responsável pelo aluno(a) 

_____________________________________________, do _____ano, turma _____, recebi o convite para 

que meu filho(a) frequente o projeto de ensino de Língua Portuguesa, no(s) seguinte(s) dia(s) da semana e 

horário(s): ___________________________________, no período de ____________ a ____________. 

 

Comunico que meu/minha filho/a participará (   )  Não participará  (   ) das atividades do projeto para o qual 

foi convidado. 

 

Justificativa da NÃO participação: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pai/mãe/responsável 

 

 

 

 

 


