Centro de Educação Malvina Queiroz
Estrada São João – Caxias, 2323 -Parque Analândia - São João de Meriti
3777-5562 / 98489-2918
8º ANO - 2020


Sistema de Ensino Ético
Livro Paradidático – Português
 Feira de versos- Poesia de Cordel / Autores: João Melquíades F. da Silva, Leandro
Gomes de Barros e Patativa do Assaré / Editora: Ática
 Bullying no aquário / Autor: Ivan Jaf / Ilustração: Eduardo Arruda / Editora: Atual
 Paradidático de Espanhol: Qué caminho tomar? / Autor: Edwin Becerra / Editora:
Santillana Español
OBS: Os livros e o sistema serão vendidos pela secretaria da escola
01 caderno grande 100 folhas para matemática
01 caderno grande 100 folhas para ciências
01 caderno grande 200 folhas para português
01 caderno grande 100 folhas para espanhol e inglês
01 caderno grande 100 folhas para história e geografia
01 Pasta catálogo com 25 plásticos
01caderno pequeno (Com pauta para artes)
100 folhas de papel ofício A-4 branco(para ser entregue no dia da reunião)
01 Lápis / 01 borracha / 01 apontador
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 caneta esferográfica (vermelha, azul, preta)
01 régua de 30cm transparente
01 transferidor / 01 compasso / 02 esquadros
01 cola de 90g / 01 tesoura sem ponta com o nome gravado
Caneta hidrográfica colorida de 12 ou 24 cores
1 garrafinha para água
1 Jaleco branco com nome bordado
100 folhas de monobloco pautadas para as atividades de redação.
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OBSERVAÇÕES
Cadernos e livros deverão vir encapados com plástico transparente e identificados com
o nome e série do aluno.
Os livros serão usadas a partir do 1º dia de aula. No 1º dia de aula o aluno deverá
trazer , 1 caderno, neste dia será entregue horário semanal.
O uniforme escolar será vendido na escola. .( Os alunos deverão vir uniformizados
desde o 1º dia de aula ) Incluindo as aulas de Educação Física e o casaco padrão da
escola.
Tênis preto e meia branca. ( A MEIA SERÁ VENDIDA NA SECRETARIA)
A mensalidade vence todo dia 10 de cada mês
AS AULAS COMEÇARÃO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ( TERÇA – FEIRA).
As folhas de ofício solicitadas em lista deverão ser entregues direto à coordenadora.
A reunião de responsáveis do anexo, será marcada posteriormente.
Horário de aula do 8º Ano:
Turno da manhã – 7h 30m às 12h
Turno da tarde – 13h às 17h 30m

