
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO  

• 02 cadernos grandes de 96 folhas, sendo um para o inglês  

• 01 pasta plástica com elástico tamanho ofício  

• 01 pasta com 50 plásticos, com possibilidades de colocar mais plásticos. (Lembramos da 

importância do plástico ser de espessura mais grossa, para facilitar a colocação das folhas, 

preferencialmente de celofane) 

• 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores) 

• 01 caixa de lápis de cor  

• 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 apontador, 01 borracha, 01 régua 30cm (não flexível), 

01 tesoura sem ponta identificada, 01 cola bastão  

• 100 folhas de desenho A4/120g  

• 100 folhas sulfite A4/75g branco  

• 20 folhas de desenho A3/120g  

• 50 folhas pautadas  

• 50 folhas de papel colorido (cores vivas) A4/120g 

• 01 pacote de folhas A4/120gr cores neon 

• 10 sacos plásticos com furos tamanho A4  

• 02 colas líquidas 90g  

• 01 pincel chato nº 10  

• 01 pincel chato nº 2 

 • 01 caixa de massinha de modelar (12 cores)  

• 01 revistas para trabalhos escolares  

• 02 livros de literatura infantil correspondente à faixa etária em bom estado  

• 02 gibis em bom estado  

• 01 material dourado individual (utilizado no 1º ano)  

• 02 revistas infantis (cruzadinha, caça-palavras)  

• 01 tinta guache (250 ml)  

• 01 tinta acrílica de cor viva (37ml)  

• 01 tinta tecido de cor viva (37ml) 

• 03 folha de acetato transparente tamanho A4 

• 01 caixa de giz de cera tamanho grande (12 cores) 

• 01 caneta retroprojetor preta ou vermelha 

 

PARA MENINAS: 

• 01 caneta de tecido (preta ou azul)  

• 01 rolo de fita crepe marrom, larga e de papel  

• 01 jogo didático adequado à faixa etária  

• 01 pacote de prendedor de madeira  

• 01 pacote de lantejoulas  

• 01 pacote pequeno de miçangas variadas 
 

PARA MENINOS: 

• 01 caneta permanente ponta grossa 

• 01 rolo de fita larga transparente 



 

• 01 quebra-cabeça adequado à faixa etária  

• 01 saco de palitos de picolé 

• 10 botões 

• 01 pacote com 10 bandejas (18 ou 20cm)  
 

LIVROS DIDÁTICOS:  

CENTURION, Marília R.; LA SCALA, Júnia; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Matemática: 2º ano - 

Grandes Autores nos Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596016162. 

CARPANEDA, Isabela Pessôa de Melo. Língua Portuguesa: 2º ano - Grandes Autores nos 

Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596015783. 

CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Sistema Marista de Educação: 

Ensino Religioso, volume 2 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020.  

REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. 

Learn with us 2 SB. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 9780194908436. 

OBSERVAÇÕES: 

• As solicitações dos materiais são discriminadas pelo gênero dos estudantes, apenas para que 
a divisão das despesas com estes itens seja devidamente proporcional às necessidades dos 
estudantes. Não está vinculada ao uso dos materiais somente por meninas e meninos; 

• Cada estudante deverá portar diariamente a sua agenda escolar; 

• O uniforme é de uso obrigatório; 

• Colocar o nome da criança em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e 
uniformes); 

• Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade; 

• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações 
ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou embalagens; 
taxas para eventos culturais ou saídas de estudo. 

• Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, de acordo com o 
projeto em desenvolvimento. 

• Importante: A organização da mochila e do estojo ao longo do ano são de responsabilidade do 
estudante e da família. 
 

• A venda de livros acontecerá na EDIPUCRS, localizada no Prédio 15 da PUCRS.  
Telefone: (51) 3320.3523 - Whats (51) 99566.9802 

• Para comprar pelo site da FTD acesse ftdcomvoce.com.br e utilize o cupom 
EDUCA20RSSOM. O site estará disponível para compra a partir de 06/01/2020. A entrega 
será no endereço informado pelo responsável. 

  

  

 


