
Relação de Materiais - 2022

Entrega de materiais no colégio: 28 de janeiro de 2022
Não receberemos materiais após o início das aulas

Início das aulas: 01 de fevereiro de 2022

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

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

Quantidade Item

I N F A N T I L  3

01 Mochila com rodinhas com tamanho adequado para a criança

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – ENTREGAR NO COLÉGIO NOMEADO

Quantidade Item
01 Caixa de lápis de cor triangular c/ 8 cores 

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

01 Estojo de tinta aquarela c/ 12 cores (preferencialmente Faber Castell) 

03 Caixas de massa de modelar c/ 6 cores (preferencialmente Soft Acrilex ou Faber Castell)

01 Fantoche adequado para a idade

01 Estojo para colocar lápis de cor 

01 Cola bastão 90g

01 Toalhinha de mão (nome bordado) com argola para pendurar

01

01

Lápis n° 2

Tesoura sem ponta com nome gravado

01 Caixinha de tinta para pintura a dedo

MATERIAL DE USO COLETIVO – ENTREGAR NO COLÉGIO

Quantidade Item
01 Resma de Papel Sulfite A4 Reciclado Eco 75 g/m²

01 Bloco Criativo colorido A4 

01 Bloco de papel Canson Branco A3

02 Folhas de EVA com glitter douradas

02 Folhas de papel carmim - cores diversificadas

01 Fita crepe larga

01 Pincel chato nº 12

01 Metro papel contact transparente

02 Folhas de papel Crepon - cores diversificadas

05 Envelopes brancos tamanho 26cm x 36cm

01 Pote com glitter - qualquer cor

20 Sacos plásticos oficio

01 Pacote de lantejoulas - qualquer cor



02 Caixas de lenço de papel

02 Rolos de papel toalha

03 Toalhinhas umedecidas infantis c/ 50 unidades

01 Sabonete líquido infantil

01 Camiseta de adulto (usada – tamanho que não seja muito comprida)

01 Pacote de copo descartável c/ 100 unidades 200ml 

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 escritos por Débora de Oliveira, Heimar Aparecida Fontes e Maria Célia Montagna de Assumpção; 
- 1 Caderno da Família; 
- 4 Livros da coleção hora da história; 

Relação de conteúdo digital incluso no Sistema Anglo de Ensino: 
- Caderno digital: a versão digital dos livros conectada a diversos conteúdos online; 
- Cidade interativa: plataforma online de aprendizado com jogos educativos e interativos; 
- Plataforma com ambiente controlado e seguro para aulas síncronas e assíncronas, que permite o uso
de diferentes recursos pedagógicos para aulas on-line.

IMPORTANTE
A agenda escolar 2022 será entregue no primeiro dia de aula.

É importante que o aluno traga dentro da mala uma calça, uma camiseta, uma peça de roupa 
Íntima e um par de meias para eventuais urgências.

Na reunião de volta às aulas, entregaremos 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!

*HIGIENE BUCAL: Neste primeiro momento, não pediremos materiais de higiene bucal, pois não sabemos
até quando será necessário manter alguns protocolos. Se for liberado, pediremos durante o ano.


