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 – TURNO COMPLEMENTAR 2 – 2022

3OS, 4OS e 5OS ANOS
______________________________________________________________________________________________________________________

Material de uso pessoal
(com identificação)
01

Escova de dentes (com protetor para cerdas);

01

Creme dental (adequado para idade);

01

Fio dental;

01

Estojo para os itens de higiene pessoal;

01

Pente ou escova de cabelo;

01

Muda de roupa (para emergências), quando utilizada, pedimos que enviem outra;

01

Guache – kit com 6 cores;

01

Pincel nº10;

01

Pasta plástica fina com elástico.

Observação: O aluno deve adquirir o uniforme do Período Complementar na loja do Colégio Elisa
Andreoli.

OBSERVAÇÕES
 Entrega do material: 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.

