
Relação de Materiais - 2021

Entrega de materiais no colégio: 19 de fevereiro de 2021
Não receberemos materiais após o início das aulas

Início das aulas: 22 de fevereiro de 2021 

Reunião de pais em data e formato a ser definido. Os pais serão comunicados via EscolaWeb
e Whatsapp.

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL - NÃO PRECISA ENTREGAR NO COLÉGIO - NOMEAR

Quantidade Item

1 °  A N O  -  E N S I N O  M É D I O

01
Estojo completo (1 apontador com aparador, 1 borracha, 1 lápis nº 2 ou 1 lapiseira com 
grafite, 1 cola bastão grande, 1 tesoura sem ponta, 1 pincel marca texto amarelo, 1 caneta
azul, 1 caneta vermelha e 1 caneta preta)

01 Jogo de esquadro com transferidor 

01 Compasso Maped com encaixe para lápis

01 Caderno Universitário com 12 matérias

01 Resma de papel sulfite A4 branco 75 g/m2 (preferencialmente Copimax ou Chamex)

01 Bloco de papel Canson Colorido

01 Bloco de Folhas 180 g

MATERIAL DE CONSUMO NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO

Quantidade Item

O material das demais disciplinas será composto pelo conteúdo impresso do Sistema Anglo de Ensino. 
Este material é adquirido somente no Colégio Ágape. Os materiais serão liberados no início de
cada bimestre.

 Relação de materiais inclusos no Sistema Anglo de Ensino:
• 4 livros teóricos bimestrais;
• Livro texto e livro de exercícios anuais para cada disciplina:
• Língua Portuguesa e Produção de Texto escrito por Eduardo Calbucci, Francisco Platão Savioli,
Maurício Soares Braga Filho, Sérgio de Lima Paganim.
• Matemática escrito por Glenn Albert Jacques van Amson, Roberto Teixeira Cardoso, Roberto
Benedicto Aguiar Filho e Roberto Miguel El Jamal;
- Química escrito por João Usberco, Antônio Lembo e Carlos Eduardo Lavor;
- Física escrito por Ronaldo Carrilho, Carlinhos N. Marmo e Luís Ricardo Arruda de Andrade; 
- Geografia escrito por Paulo Roberto Moraes, Reinaldo Scalzaretto, Pablo López Silva e Márcio Castelan;
- História escrito por Gianpaolo Dorigo, Cláudio Vicentino e José Carlos Pires de Moura;
- Biologia escrito por Armênio Uzunian, Nelson Caldini Júnior e Heitor Adolfo Willrich Santiago;
- Língua Espanhola escrito por Eliana Faganello Ahumada;
- Língua Inglesa escrito por Patrícia Helena Costa Senne dos Santos e Sirlene Aparecida Aarão;
• Livro do anual de sociologia;
• Livro de Exercícios ENEM.
 



Relação de conteúdo digital incluso no Sistema Anglo de Ensino:

Caderno Digital: versão digital dos livros do aluno conectada a diversos conteúdos digitais.

Anglo Resolve: ambiente onde o aluno pode consultar questões dos mais renomados vestibulares e
aprender como resolvê-las com os professores do Curso Anglo São Paulo.

Plataforma Plurall: Plataforma online onde o aluno pode fazer os exercícios de Matemática,
Física e Química, tirar dúvidas, além de ter a possibilidade de rever os assuntos abordados em vídeo
aulas específicas.

Anglo Analisa: as questões e assuntos que mais caem nos vestibulares de todo Brasil e do ENEM
analisados cuidadosamente.

ENEM: Ambiente onde o aluno pode consultar questões resolvidas de vestibulares e do ENEM.

Redação: Vídeo aula Língua Portuguesa e Produção de Texto com os principais tópicos para fazer
uma excelente redação para os mais diversos vestibulares.

TCM: Treinamento para Competição de Matemática, vídeo aulas com os principais tópicos da área
de matemática para ter um melhor desempenho no vestibular.

Vídeos Twig: Plataforma online que contém mini vídeos produzidos para conteúdo específicos de
cada matéria (Biologia, Química, Ciências, Física, Matemática e Geografia).

IMPORTANTE
A agenda escolar 2021 será em formato totalmente digital, através do Escolaweb, facilitando assim
a comunicação família/escola e diminuindo o peso nas mochilas. Se você ainda não baixou o APP,
por favor, entre em contato com nossa secretaria. 
No início do ano letivo informaremos a lista de livros de Literatura. Esses, devem ser lidos pelos alunos.
Os pais têm a opção de comprar ou emprestar.

UNIFORME ESCOLAR
O uso de todas as peças do uniforme (inclusive japona) é obrigatório desde o primeiro dia de
aula. É muito importante identificar as peças do uniforme bordando ou escrevendo o nome do aluno
com caneta Acrilpen (Acrilex).

Os uniformes encontram-se à venda em:
- Vestina Uniformes, Av. José Gulin, 112 - Bacacheri, Curitiba – PR.
Informações pelo telefone (41) 3014-5057.

- Lookalike Uniformes, R. Padre Francisco Bonato, 611 - Centro, Colombo – PR.
Informações pelo telefone (41) 3656-3837

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário!

Contem conosco!


