
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

8 °  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, 1 caneta marca texto, 1 cola bastão grande, 1 caneta preta, 1 caneta vermelha, 
1 caneta azul, tesoura sem ponta)

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

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

01 Régua transparente de 30 cm

01 Compasso Maped com encaixe para lápis

01 Jogo de esquadro completo (com transferidor)

01 Conjunto de canetas hidrográficas c/ 12 cores

01 Caderno de linguagem universitário (200 folhas – 10 matérias)

01 Caderno de espiral universitário quadriculado (96 folhas)

01 Caderno universitário linguagem (96 folhas)

01 Pasta com elástico para Artes

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

01 Bloco de papel Canson Branco (A4 140 g/m)

01 Bloco de papel canson colorido A4

01 Pincel chato nº 20

01 Tela para pintura 30 cm x 40 cm

MATERIAL DE CONSUMO NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO

Quantidade Item

01 Cola branca 90 g

01 Pacote de balão metalizado (dourado, vermelho ou verde)

Os materiais didáticos são adquiridos somente no Colégio Ágape e serão liberados no início de cada
bimestre, salvo os que são livros anuais.

Relação de materiais inclusos no Sistema Anglo de Ensino:
4 Livros bimestrais com as seguintes disciplinas e autores:
• LÍNGUA PORTUGUESA: Leila T.S. Rensi, Marisa Sodero Cardoso e Ricardo Silva Leite;
• HISTÓRIA: Fabiana Saad Ezarchi e Tania Fontolan;
• GEOGRAFIA: Diego E. Campos Oliveira, Elizabete C. Cardoso de Carvalho e Paulo Roberto Moraes; 



• CIÊNCIAS: Carlinhos N. Marmo, Edgard Salvador, João Usberco, José Manoel Martins, Luiz Carlos Ferrer,
Marcos Engelstein e Rodrigo Machado Martins;
• MATEMÁTICA: Adair M. Nacarato, Cármen Lúcia Brancaglion Passos  e Fabio Orfali;
• PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: Henrique Braga e Marisa de Oliveira.
4 Livros de Inglês – Transformação Bilíngue – Editora Richmond;
1 Livro de Arte com CD escrito por Beá Meira, Silvia Soter, Rafael Presto e Ricardo Elia
1 Livro de Educação Socioemocional reconhecido pela Casel (Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning) – Programa Semente.

Relação de conteúdo digital incluso no Sistema:
- Caderno digital, versão digital dos livros do aluno conectada a diversos conteúdos digitais, que
possibilitam autonomia, praticidade, mobilidade, sustentabilidade e interatividade
- Plantão tira dúvidas on-line onde o aluno pode enviar suas dúvidas aos professores plantonistas
e esclarecer suas dúvidas dentro de um curto espaço de tempo.
- TC on-line apresenta as tarefas de casa que podem ser feitas de forma on-line e com atividades
complementares ao material didático.
- Relatórios de controle de atividades feitas e resultados das atividades.
- Ambiente seguro para os professores da Classe darem suas aulas síncronas com eficácia, permitindo
ao aluno se expressar e esclarecer suas dúvidas.
- Simulados e provas elaborados pelos autores e de acordo com as necessidades de cada série.
- Lousa digital colaborativa: Jamboard
- Avaliações on-line criadas e corrigidas pelos professores das turmas, inclusive avaliações descritivas
enviadas e recebidas via plataforma.
- Plataforma de aprendizagem com vídeos para desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
- Twig – Tigtag: ferramenta on-line com vídeos curtos, disponíveis em mais de  países, sendo recursos
premiados disponíveis para alunos do Sistema Anglo.
 
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. 
No início do ano letivo informaremos a lista de livros de Literatura. Esses, devem ser lidos pelos alunos.
Os pais tem 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!


