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 COMUNICADO EF1 nº 25/2019 
Taubaté, 13 de setembro de 2019. 
 
Senhores Pais e Responsáveis: 
 

Informamos que a escola realizou o Projeto “Cada Aluno, uma História”, que envolveu os alunos do 
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na produção de textos, conforme a orientação dos professores de cada 
turma. 

O resultado dos trabalhos será publicado em livro pela Editora Casa Cultura, e serão realizadas 
sessões de autógrafos dos alunos durante a Feira da Literatura Infantil de Taubaté — FLIT — nos dias 20 e 
21/09/2019, a partir das 17 horas: 

 cada aluno deverá deslocar por meios próprios até o local e estar acompanhado pelos 
responsáveis. 

Esclarecemos que a publicação dos trabalhos não terá caráter comercial e cada exemplar será 
disponibilizado aos pais e familiares interessados pelo valor de R$ 20,00, referentes aos custos da impressão 
e edição de cada volume. 

Esclarecemos também que a aquisição não será obrigatória e que, inicialmente, estarão disponíveis 
até dois exemplares para cada aluno com vistas à realização da sessão de autógrafos. Havendo maior 
procura pelos pais e familiares, uma nova edição poderá ser solicitada à editora, desde que o número de 
interessados ultrapasse a tiragem de 30 exemplares. 

Neste sentido, e para que possamos finalizar as atividades deste Projeto, solicitamos que seja 
devolvida — até dia 18/09 — a autorização abaixo devidamente preenchida, juntamente com o valor 
correspondente ao total de exemplares que desejar adquirir, para que seu/sua filho/a possa participar das 
atividades da sessão de autógrafo na FLIT. 

Parabenizamos seu/sua filho/a pela participação neste Projeto, agradecemos a colaboração de todos 
e contamos com o apoio dos familiares para enaltecer o trabalho dos alunos de nossa escola. 
 
Atenciosamente, 
 
Coordenação Pedagógica/Orientação Educacional 
Direção 
Colégio UNITAU 

 
 

AUTORIZAÇÃO E TERMO DE CIÊNCIA 
 
Autorizo o/a aluno/a ____________________________________________ do ___ ano do 
Ensino Fundamental a participar das atividades de sessão de autógrafos da obra “Cada 
Aluno, uma História”, publicada pelo Colégio UNITAU, em parceria com a Editora Casa 
Cultura, que acontecerá na FLIT/TAUBATÉ nos dias 20 e 21/09/2019, a partir das 17 
horas. 
Declaro estar ciente de que: 

1. a publicação trata-se de um projeto didático-pedagógico do Colégio UNITAU e não 
tem fins lucrativos: a distribuição das obras ficará restrita aos pais e familiares dos 
alunos e aos representantes do corpo docente da escola, que pagarão o valor 
referente aos custos da publicação; 

2. no dia do evento, não serão vendidos livros; 
3. o aluno deverá estar acompanhado pelos responsáveis 

 

Nome do Responsável: _____________________________________________________ 

CPF ou RG ________________________CONTATO: __________________________ 

ASSINATURA ______________________________ DATA: _____________________ 

 Informo que desejo adquirir ________ exemplares, para os quais, envio o valor 

correspondente de R$ ______________. 
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