
 

Ensino Fundamental - 2º Ano 

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao 
estudante durante o ano letivo. 

 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser 
identificados com o sobrenome do estudante. 

 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 
 
 

 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 

Qtd. Descrição 

100 Folhas de desenho peso 60  

50 Folhas A4  

25 Folhas coloridas (gramatura 80g/m²) 

01 Pacote de folha pautada 

01 Bloco de folha branca A3 

01 Bloco de colorset - cards cartão multiuso 120gr - A4 

01 Pacote de lantejoula  

01 Pacote de balões com 50 unidades (tamanho – 6,7,8 ou 9) 

01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores  

01 Caixa de guache – 6 cores 

02 Caixas de massa de modelar Soft 

01 Jogo de canetas hidrocor -12 cores 

01 Tubo de cola líquida  

02 Tubos de cola bastão 

01  Tubo de cola colorida 

02 Borrachas 

01 Apontador com reservatório 

02 Lápis de escrever 

02 Cadernos grande brochura – capa dura, com margem e sem desenho 

01 Cartela de adesivo do alfabeto (tamanho médio) 

02 Pastas plástica fina com elástico A4 

01 Régua de 15 cm 

01 Tesoura sem ponta 

04 Gibis para leitura 

02 Revista Picolé 

01 Pincel 

01 Novelo de lã 

01 Rolo pequeno de fita adesiva colorida  

15 Botões  

01 Pote pequeno de glitter 

01  Pote com tampa médio 

01 Livro produzido pelo estudante ser adquirido durante o ano letivo. 

Livros Didáticos 
 Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação – 2º ano | Editora: FTD – Edição revisada 

 Língua Portuguesa - Grandes Autores - 2º ano – Isabella | Editora: FTD 

 Matemática – Grandes Autores – 2º ano – Centurión; La Scala; Rodrigues | Editora: FTD 

 

                  

 

 

Livros de Literatura Infantil 
 

 De olho nos bichos – Elias José | Editora: FTD 
 Ratinhos e balões – Lucia Reis | Editora: FTD   



 

 

Os livros (didáticos e 

literários) podem ser comprados no 

site da Editora FTD, a partir do dia 19 

de dezembro de 2022.  

 

Acesse a loja online - 

compre.ftd.com.br e digite o 

código 15973 quando 

solicitado. 

 

 

https://compre.ftd.com.br/

