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CIRCULAR n° 025 / 2017
ASSUNTO: - aquisição do JORNAL MUNDO – GEOGRAFIA e POLÍTICA INTERNACIONAL
VALOR DA ASSINATURA POR ALUNO: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
DATA PARA ADESÃO: até 24/02/2017
Campinas, fevereiro de 2017
Senhores pais,
A Área de Humanas incluiu a assinatura do JORNAL MUNDO – GEOGRAFIA e POLÍTICA
INTERNACIONAL como parte do material didático e como leitura obrigatória para os alunos das 1ªs,
2ªs e 3ªs séries, sendo uma atividade essencial para as aulas de Geopolítica e para o vestibular dada a
abrangência dos temas abordados.
O que é o Jornal Mundo?
Mundo é uma publicação que existe desde 1992, independente, completamente afinada com as novas
exigências de um Ensino Médio direcionado para o desenvolvimento do espírito de investigação e da
autonomia intelectual. Mundo tem sido, ainda, adotado como referência para alguns dos principais
vestibulares do país. O público alvo principal de Mundo são os alunos do Ensino Médio e dos cursos prévestibulares.
Essa publicação é editada seis vezes ao longo do ano (março, abril, maio, agosto, setembro e outubro) e é
composta de duas partes:
a) A 1ª delas, com um maior número de páginas, tenta captar e analisar as grandes tendências
sociopolítico-econômicas do mundo contemporâneo.
b) A 2ª, um pouco menor, corresponde ao suplemento História & Cultura, voltado especialmente para
as disciplinas de História, Redação e Língua Portuguesa.
Ao se tornar assinante, o aluno poderá acessar a página do Facebook, onde encontrará indicações de textos,
livros, filmes e atividades e receber quinzenalmente, por e-mail, os melhores textos publicados em MUNDO.
Atenciosamente,

Coordenação da Área de Humanas e Orientação Educacional do Ensino Médio
TERMO DE CIÊNCIA

Eu, ____________________________________________________, pai/responsável pelo (a) aluno (a)
_______________________________________________________________, da _____ série ____
do Ensino Médio do Colégio Dom Barreto, recebi a circular n° 025 / 2017 sobre a aquisição do JORNAL
MUNDO – GEOGRAFIA e POLÍTICA INTERNACIONAL, no valor de R$ 35,00 e concordo com
essa assinatura. Devolução desta adesão até 24/02/2017.

Data: ______/_____/_______

Assinatura: _________________________________________

