Comunicado 082/2021
Concurso de soletração Spelling Bee
3º ano do Ensino Fundamental
Campinas, 14 de junho de 2021

Prezados(as) responsáveis,
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) coloca o repertório cultural como uma
das competências que devem ser desenvolvidas em sala de aula. Isto significa
valorizar e vivenciar diversas manifestações artísticas e culturais, sejam elas do
contexto local ou mundial. O objetivo principal é permitir que os estudantes
aprendam, entendam e reconheçam a importância das diferentes manifestações
artísticas e culturais.
O "Scripps National Spelling Bee” é uma competição de soletração que acontece
anualmente nos Estados Unidos desde 1925. Os estudantes começam a participar
das competições desde o nível primário. Há tanto competições individuais, em que
um único aluno representa a sua escola, quanto competições de turmas de mesmo
nível. O propósito da competição é “ajudar estudantes a melhorarem sua soletração,
aumentar seu vocabulário, aprender conceitos e desenvolver o uso correto do
Inglês, o que irá auxiliá-los em toda sua vida”.
Pensando nisso, o Colégio Rio Branco promoverá o primeiro concurso de
soletração com as turmas do terceiro ano do Ensino Fundamental I. As
eliminatórias acontecerão durante os meses de agosto e setembro durante as aulas
de Inglês. Dois alunos de cada turma serão selecionados para a grande final com
data a ser posteriormente divulgada. A professora Cíntia Pinheiro, durante as suas
aulas, irá orientar os alunos para que possam se preparar e participar da atividade.
Vale ressaltar que a prática da soletração já faz parte da estratégia didática da
professora durante as aulas. Todas as palavras a serem soletradas estarão nas

LISTAS (WORDS THAT I KNOW - 1 e 2) que os alunos já estudaram este ano.
Caso haja interesse em estudar e praticar
site:http://www.languageguide.org/im/alpha/eng/
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Segue link das listas: Words that I Know (1) / Words that I Know (2)
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