
Relação de Materiais - 2022

Entrega de materiais no colégio: 31 de janeiro de 2022
Não receberemos materiais após o início das aulas

Início das aulas: 03 de fevereiro de 2022

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

Quantidade Item

3 °  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

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 Pacote de balão metalizado (dourado ou preto) - Formatura

MATERIAL DE CONSUMO NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO

Quantidade Item

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário!

Contem conosco!

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.

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.

IMPORTANTE
- A agenda escolar 2022 será totalmente online, através do APP Escolaweb.
- As leitura obrigatórias do 3º EM são solicitadas após publicação dos livros que serão cobrados na UFPR.

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


