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Informativo nº 020/2018 – Sede
Brasília – DF, 1º de agosto de 2018.
Assunto: Livros de literatura – Ensino Fundamental (3º bimestre).
Senhores pais ou responsáveis e alunos,
Informamos aos senhores que as obras literárias indicadas pelo Colégio Rogacionista, as quais
serão trabalhadas no 3º bimestre de 2018.
Vale lembrar que os livros poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou sites. Porém, para a
comodidade dos senhores, a Livraria União (QI 07, bloco B, lojas 2/7 - Guará I - Fone: 3381-6300)
permanecerá três dias – 4 de agosto (sábado, durante a reunião de pais), 6 de agosto (segunda-feira) e
7 de agosto (terça-feira) – no horário das 8h às 12h e das 13h às 18h, no Colégio Rogacionista,
facilitando, assim, a aquisição dos livros. Os livros somente serão vendidos nestes dias estipulados.
Após este período, não será mais vendido no Colégio.
Ressaltamos que é muito importante a leitura desses livros, pois não se busca, apenas, o
cumprimento dos critérios educacionais propostos por nossa instituição de ensino, mas também o senso
crítico, o enriquecimento vocabular, o amadurecimento de questões ortográficas e o entretenimento
saudável que a leitura proporciona àqueles que fazem dela um hábito.
Agradecemos a compreensão de todos.
Atenciosamente,
A Direção









6º ANO (R$ 97,00)
Amigos secretos – Ana Maria Machado. Ed. Ática. (R$ 49,00)
Gente de estimação – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 48,00)
7º ANO (R$ 107,00)
O golpe do aniversariante e outras crônicas – Walcyr Carrasco. Ed. Moderna. (R$ 54,00)
A droga da obediência – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 53,00)
8º ANO (R$ 87,40)
O mistério mora ao lado – Giselda Laporta Nicolelis. Ed. Saraiva. (R$ 47,50)
Através do espelho – Jostein Gaarder. Editora Cia das Letras. (R$ 39,90)
9º ANO (R$ 109,00)
Maggie e a guerra do chocolate – Michele Mulder. Editora Melhoramentos. (R$ 56,00)
A marca de uma lágrima – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 53,00)

Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
Telefax: (61) 3301-5737

http://www.roga.com.br
http://www.rogacionista.org
E-mail: roga@roga.com.br

Informativo nº 020/2018 – Sede
Brasília – DF, 1º de agosto de 2018.
Assunto: Livros de literatura – Ensino Fundamental (3º bimestre).
Senhores pais ou responsáveis e alunos,
Informamos aos senhores que as obras literárias indicadas pelo Colégio Rogacionista, as quais
serão trabalhadas no 3º bimestre de 2018.
Vale lembrar que os livros poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou sites. Porém, para a
comodidade dos senhores, a Livraria União (QI 07, bloco B, lojas 2/7 - Guará I - Fone: 3381-6300)
permanecerá três dias – 4 de agosto (sábado, durante a reunião de pais), 6 de agosto (segunda-feira) e
7 de agosto (terça-feira) – no horário das 8h às 12h e das 13h às 18h, no Colégio Rogacionista,
facilitando, assim, a aquisição dos livros. Os livros somente serão vendidos nestes dias estipulados.
Após este período, não será mais vendido no Colégio.
Ressaltamos que é muito importante a leitura desses livros, pois não se busca, apenas, o
cumprimento dos critérios educacionais propostos por nossa instituição de ensino, mas também o senso
crítico, o enriquecimento vocabular, o amadurecimento de questões ortográficas e o entretenimento
saudável que a leitura proporciona àqueles que fazem dela um hábito.
Agradecemos a compreensão de todos.
Atenciosamente,
A Direção









6º ANO (R$ 97,00)
Amigos secretos – Ana Maria Machado. Ed. Ática. (R$ 49,00)
Gente de estimação – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 48,00)
7º ANO (R$ 107,00)
O golpe do aniversariante e outras crônicas – Walcyr Carrasco. Ed. Moderna. (R$ 54,00)
A droga da obediência – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 53,00)
8º ANO (R$ 86,40)
O mistério mora ao lado – Giselda Laporta Nicolelis. Ed. Saraiva. (R$ 47,50)
Através do espelho – Jostein Gaarder. Editora Cia das Letras. (R$ 39,90)
9º ANO (R$ 109,00)
Maggie e a guerra do chocolate – Michele Mulder. Editora Melhoramentos. (R$ 56,00)
A marca de uma lágrima – Pedro Bandeira. Ed. Moderna. (R$ 53,00)

