
 
Brasília, 7 de fevereiro de 2020 

AULA DE ESPANHOL – ENSINO FUNDAMENTAL II 9º ANO E  ENSINO MÉDIO 

TERMO DE COMPROMISSO - 2020 

          Em consonância com a Lei nº 11.161/2005, o Colégio La Salle oferece o ensino da Língua 

Espanhola, que será de matrícula facultativa para o aluno, sem nenhum custo adicional na mensalidade. 

O aluno que optar por fazer o curso de espanhol deverá se comprometer a ser assíduo até o término do 

ano letivo e a cumprir com as tarefas, as atividades exigidas em aula e as provas correspondentes em 

cada trimestre. As aulas serão ministradas no turno contrário ao do aluno, e de acordo com o nível, nos 

dias e horários a seguir:  

 Nível Básico *: quartas-feiras, das 14h20 às 16h, na sala 210 a partir de 12/02/2020. 

 Nível 1*: quartas-feiras, das 14h20 às 16h, na sala 210 a partir de 12/02/2020. 

 Nível 2*: sextas-feiras, das 14h20 às 16h, na sala 210 a partir de 14/02/2020. 

 Nível 3*: sextas-feiras, das 14h20 às 16h, na sala 210 a partir de 14/02/2020. 

* Os alunos novos, que já fizeram espanhol em outras escolas, deverão trazer o boletim onde 
conste aprovação na disciplina e precisarão fazer um teste de nivelamento para poder ser inserido nos 
níveis 1, 2 ou 3. 

 

       O teste, para todos os níveis, será feito nos dias 06 e/ou 07 de fevereiro de 2020 (5ª 

e 6ª  feira). Horário: 14h20, sala 210. 
         
 

    Livro didático:  

Nível 1: CALLEGAR, Marília Vasques, RINALDI, Simone. Nuevo Arriba! 1 Moderna. Santillana.  

Nível 2: CALLEGAR, Marília Vasques, RINALDI, Simone. Nuevo Arriba! 2 Moderna. Santillana.  

Nível 3: CALLEGAR, Marília Vasques, RINALDI, Simone. Nuevo Arriba! 2/3 Moderna. Santillana 

(Consultar à professora) 

*Obs: Os livros são usados na sua totalidade. Complementar-se-á o conteúdo com atividades especiais. 
 

Importante: Após o horário das aulas, os alunos estarão dispensados. 

                    Todos deverão COMPARECER devidamente UNIFORMIZADOS.  
 

Atenciosamente, 
 

Equipe Diretiva 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A matrícula deverá ser efetivada até a semana do início das aulas.  Completar e entregar 

assinado até o dia 12/02/2020 (4ª feira) à Secretaria do Colégio. 

CURSO DE ESPANHOL - ENSINO MÉDIO 
TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, ________________________________________________________, aluno(a) da turma______, 

comprometo-me a fazer o curso de espanhol, no nível __________, sendo assíduo(a) até o término do 

ano letivo, cumprir com as tarefas e atividades exigidas e as provas correspondentes em cada trimestre. 
 

De acordo: 

__________________________________   __________________________________ 

               Responsável                     Aluno(a) 
 

Fazer teste de nivelamento (somente 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio): NÃO (   )  SIM (   ). 

 

 
 


