São José, 26 de novembro de 2021.

Senhores Pais e/ou Responsável,
Desejamos encontrá-los bem, fortalecidos na fé e no amor de Deus.
Estamos encaminhando a lista de material para 2022 e também as informações necessárias para
fazer a compra do material didático.

www.listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br
CUPOM: ANDREOLI2022

A comunicação é fundamental para a realização da parceria Família e Escola. O CLIPESCOLA é o
Aplicativo do Colégio Elisa Andreoli, disponível para professores, alunos, pais e responsáveis, facilitando assim
a comunicação entre Família e Colégio. Os números dos celulares do aluno e do responsável devem estar
atualizados nos dados cadastrais.

DISPONÍVEL NA: Play Store (Android) e App Store (Apple) com o nome: COLÉGIO ELISA ANDREOLI

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 2022. Por isso, salientamos
as referidas datas:
 De 01 a 20 de dezembro de 2021: Efetivação da MATRÍCULA para os alunos novos, das 8h às 18h;
 De 01 a 20 de dezembro de 2021 on-line: REMATRÍCULA para os alunos do Infantil, Fundamental II e
Ensino Médio aprovados sem recuperação anual;
 De 06 a 20 de dezembro de 2021 on-line: REMATRÍCULA para os alunos do Fundamental I aprovados
sem recuperação anual;
 De 17 a 20 de dezembro de 2021 on-line: REMATRÍCULA para os alunos que realizarem a recuperação
anual;
 Entrega do material (livros e materiais que ficarão na escola): Dia 11 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 14 de fevereiro;
 Início das aulas para TODOS os alunos: Dia 15 de fevereiro.

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

A Direção

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2022

2º ANO
______________________________________________________________________________________________________________________

Material com identificação
(materiais que ficarão com a criança)

02

cadernos PEQUENOS de capa dura – 48 folhas – ( História, Geografia e Ciências);
caderno PEQUENO de capa dura – 48 folhas para FHCR, (pode ser reutilizado o do ano
anterior);
cadernos PEQUENOS de capa dura – 96 folhas – (Matemática e Língua Portuguesa);

01

caderno GRANDE de desenho;

01

pasta de plástico com elástico;

05

lápis pretos apontados – sextavados;

01

borracha branca;

01

apontador com depósito;

01

tesoura sem ponta;

01

régua – 30 cm;

01

caixa de lápis de cor;

01

estojo de canetas hidrocor;

01

estojo escolar de aquarela 12 cores;

02

canetas marca texto de cores diferentes;

01

Post it 100 unidades (76mm x 100mm).

03
01

Materiais que ficarão na escola
01

bloco de papel criativo;

01

folha de EVA com glitter;

04

tubos de cola em bastão – grande; (com identificação);

01

pincel chato nº 4; (com identificação);

01

caixa de massa de modelar – grande;

01

jogo educativo ou brinquedo de encaixe; (com identificação);

02

gibis;

01

tubo de cola líquida 90g;

02

revistas para recorte;

01

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

01
01

caneta de tecido (com identificação);
bloco de papel Canson.

LISTA DE LIVROS – 2º ANO – 2022
1. LÍNGUA PORTUGUESA:
Livro: Linguagens – 8ª ed. 2021 – São Paulo, 2º ano
Autor: William Roberto Cereja
Editora: Atual
2. MATEMÁTICA:
Livro: Ligamundo – 1ª ed.- São Paulo – 2º ano
Autora: Eliane Reame
Editora: Saraiva
3. CIÊNCIAS:
Livro: Ligamundo – 1ª ed. São Paulo, 2º ano
Autor: César da Silva Júnior
Editora: Saraiva
4. Programa Socioemocional Líder em Mim:
Somos Educação& Franklin Covey Education
2º ano
5. ARTES:
Livro: Marcha Criança – 3ª ed. São Paulo, 2020 – 2º ano
Autora: Lígia Rego, Lívia Santos
Editora: Scipione
PARADIDÁTICOS:
PLATAFORMA PAR DE LITERATURA – Editora Somos Educação
Importante: Venda do material didático direto com a distribuidora.
www.listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br
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OBSERVAÇÕES
 Entrega do material (livros e materiais que ficarão na escola): Dia 11 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 14 de fevereiro.
 Início das aulas para TODOS os alunos: Dia 15 de fevereiro.

