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São José, 1º de dezembro de 2020. 

 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsável, 
 

Desejamos encontrá-los bem, fortalecidos na fé e no amor de 
Deus. 
 

Comunicamos que, em virtude do atual cenário, a Feira de Livros 
do Colégio Elisa Andreoli, será realizada de forma virtual. Informamos 
abaixo os dados para a aquisição dos livros didáticos para o ano letivo 
de 2021: 
 
Site: www.distribuidoracuritiba-cle.com.br 
Login: elisaandreoli 
Senha: elisaandreoli2021 
Período da Feira: De 04 de dezembro de 2020 a 26 fevereiro de 2021. 
 

O Colégio Elisa Andreoli, comprometido com uma educação de 
qualidade, pautada em valores humanos, está preparando, com muito 
carinho e responsabilidade, o ano letivo de 2021. Por isso, salientamos 
as referidas datas: 
 
Início das aulas somente para os ALUNOS NOVOS: Dia 08 de fevereiro 
de 2021. 
Início das aulas para TODOS os alunos: Dia 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

“O bom Deus cuida de nós com carinho especial.” 
 Madre Elisa Andreoli 

 
 

A  Direção 
 
 
 

 

http://www.elisaandreoli.com.br/
http://www.distribuidoracuritiba-cle.com.br/
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Lista de material – 1º ano 
 

Material com identificação 
(Materiais que ficarão com a criança) 

 

01 caderno de capa dura – grande – 48 folhas;. 

01 caderno de capa dura – grande – 48 folhas para FHCR. 

02 cadernos de capa dura – pequeno – 48 folhas – (Sem espiral); 

01 caixa de lápis de cor – (identificar cada lápis); 

01 caixa de canetas hidrocor  6 unidades (identificar cada caneta); 

01 tesoura sem ponta; 

01 régua de 15 cm; 

06 lápis apontados (3 para reserva, deixar em casa); 

02 borrachas brancas (uma de reserva, deixar em casa);  

01 penal (sugestão: com duas divisórias, uma exclusivamente para o lápis de cor); 

01 apontador com depósito; 

01 toalhinha de pano para o lanche (deve vir todos os dias na lancheira); 

03 tubos de cola em bastão (40g). (2 para reserva, deixar em casa); 

01 Material Dourado – saco com 111 peças; 

01 pasta plástica fina com elástico. 

 
Materiais que ficarão na escola 

 

01 
jogo pedagógico – fase de alfabetização (sugestão: jogo de sílabas, 
quebra-cabeça do alfabeto, memória com letras e desenhos, dominó de 
sílabas e outros); (com identificação) 

01 
livro de literatura infantil para alfabetização (letra maiúscula) (com 
identificação); 

01 folha de EVA – estampada; 

01 folha de EVA – com gliter; 

01 bloco criativo A4. 

01 rolo de fita crepe branca; 

01 caixa de massa para modelar; 

01 tubo de cola grande (90g); 

01 aquarela (com identificação); 

01 pincel nº 10 (com identificação); 

01 caneta permanente ponta média (azul, preta ou vermelha); 

01 bloco criativo estampado; 

01 peça de 10m - fita de cetim 15mm 

 
 
 
 
 

http://www.elisaandreoli.com.br/
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LISTA DE LIVROS – 1º ANO -  2021 
 

 

 
1- Língua Portuguesa: 
 
Livro: Linguagens, 7º ed. Reformulado – São Paulo, 1º ano. 
Autores: Wlilliam Roberto Cereja, Tereza Cochar Magalhães. 
Editora: Atual. 
 
 
2- Matemática: 
 
Livro: Ligamundo.  1ª ed. São Paulo – 2018. 
Autora: Eliane Reame. 
Editora: Saraiva. 
 
 
3- Programa Sócioemocional Líder em Mim 

Somos Educação& Franklin Covey Education 
1ºano (Venda na loja do Colégio Elisa Andreoli) 

 
 
4- Livro Paradidático: 
 
Livro: Arca de Ninguém 
Autores: Mariana Caltabiano 
Editora: Scipione. 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 

 

 Entrega do material: Dia 05 de fevereiro, para a Professora, na sala e no período 
em que seu(sua) filho(a) irá estudar (8h às 11h e 14h às17h). Todos os materiais 
devem conter identificação. 

 

 Início das aulas somente para os ALUNOS NOVOS: Dia 08 de fevereiro. 
 

 Início das aulas para TODOS os alunos: Dia 09 de fevereiro. 

http://www.elisaandreoli.com.br/

