
Relação de Materiais - 2021

Entrega de materiais no colégio: 18 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 Whatsapp.

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

Quantidade Item

2 °  A N O  -  E N S I N O  F U N D A M E N T A L

01 Estojo completo (1 apontador com aparador, 1 borracha, 1 lápis nº 2 ou 1 lapiseira
com grafite) - nomear

01 Caixa de lápis de cor grande c/ 12 cores (preferencialmente Faber Castell) - nomear

01 Caixa de giz de cera grosso curtom c/ 15 cores - nomear

01 Régua transparente de 30 cm - nomear

01 Tesoura sem ponta - nomear

01 Cola bastão 21 g - nomear

01 Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores 

MATERIAIS DE USO PESSOAL NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO NOMEADO

Quantidade Item
03 Cadernos de linguagem 60 folhas (Brochura) 

01 Caderno brochura quadriculado (1 cm x 1 cm, 40 folhas) 

01 Caderno brochura grande (96 folhas) 

01 Material dourado individual 

01 Pasta polionda com elástico – 2cm  

100 Palitos de sorvete

01 Tela de pintura 30cm X 40 cm

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

02 Folhas de EVA com Glitter verde ou dourada  

03 Folhas de Carmim verde

06 Sacos ofício com 2 furos 

MATERIAL DE CONSUMO NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO

Quantidade Item

01 Pincel chato nº 20

01 Cola branca 500 g

01 Bloco de papel Canson Branco 180g – tamanho A4



Os materiais didáticos são adquiridos somente no Colégio Ágape e serão liberados no início de cada
bimestre.
Relação de materiais inclusos no Sistema Anglo de Ensino:
- 4 Livros bimestrais com os seguintes tópicos e autores:
Língua Portuguesa: Leila T.S. Rensi (Leitura e entendimento de textos, estudo da língua) e Maria Cristina
Tempesta (Produção de texto e atividades complementares);
História e Geografia: Débora C.A. Godoy, Lúcia R.B. Gentil e Sílvia Helena A. B. Maranhão;
Matemática: Adair Mendes Nacarato, Heimar Aparecida Fontes e Sílvia Maria Medeiros Caporale;
Ciências: Ana Cristina D. Fontes e Jacqueline Paranhos Cadelha;
- 4 Livros de Inglês – Editora Richmond – transformação bilingue;
- 1 Livro O Líder Em Mim desenvolvido pela Franklin Covey Co., nos Estados Unidos.

Relação de conteúdo digital incluso no Sistema Anglo de Ensino:
- Caderno digital, versão digital dos livros do aluno conectada a diversos conteúdos digitais, que
possibilitam autonomia, praticidade, mobilidade, sustentabilidade e interatividade;
- Coleção Ferinha: através de jogos envolvendo leitura e criação, os alunos podem desenvolver sua
criatividade criando histórias e interagindo com os conteúdos;
- Vídeos Tigtag: voltado para o campo das ciências, o Tigtag é um recurso único com mais de 600
vídeos extraordinários, que apoiam o ensino de Ciências e inspiram alunos;
- Matific: Através de laboratórios virtuais e ambientes totalmente interativos, os alunos do Fundamental 1,
terão acesso aos mesmos métodos e dinâmicas de um jogo, mas para resolver problemas Matemáticos. 

Educação Física
Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para aulas práticas,
ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno com sandálias,
botas, sapatos, etc.

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. 
Na reunião de volta às aulas, estregaremos o título dos dois livros de Literatura que serão usados
durante o ano.

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!


