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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 

Complementar 1 – 1os e 2os anos 
 
 

Material com identificação 
(materiais que ficarão com a criança) 

 

03 cadernos de capa dura (grande) 48 folhas para Ciências, História e Geografia;  

02 
cadernos de capa dura (grande) 96 folhas para Língua Portuguesa e 
Matemática;  

02 cadernos de capa dura (pequeno) 48 folhas para Inglês e FHCR ;  

01 
caderno pequeno fino pautado para Música (pode ser utilizado o caderno do 
ano anterior);   

01 pastas de plástico com elástico;  

01 pasta de arquivo com 50 plásticos;  

01 caixa de lápis de cor;  

01 estojo de canetinha  hidrocor;  

02 tubos de cola líquida – 90g;  

02 Tubos de colas em bastão;  

01 tesoura sem ponta;  

01 régua – 30 cm;  

04 lápis apontados;  

01 borracha branca; 

01 apontador com depósito;  

02 canetas – azul e preta;  

01 flauta doce germânica para Música;  

01 caixa de guache – 6 unidades;  

01 marcador de texto – amarelo. 

 
 
 

 Materiais que ficarão na escola 
(Os alunos que cursaram 2020, no Colégio Elisa Andreoli estão dispensados do material coletivo) 

 

01 bloco de papel Canson A4;  

01 bloco pautado grande;  

01 bloco de papel decorado - A4 (32 folhas – 130g/m2 ) 

01 bloco de papel criativo; 

01 fita adesiva crepe branca; 
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