
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 

MATERIAS PARA USO DIÁRIO 
• 02 cadernos grandes de 96 folhas, sendo um para o inglês; 
• 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 apontador, 01 borracha, 01 régua 30cm (não flexível), 01 tesoura 
sem ponta identificada, 01 cola bastão;  
• 02 canetas marca-texto; 
• 01 pasta plástica com elástico tamanho ofício; 
• 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores);  
• 01 caixa de lápis de cor; 
• 50 folhas de desenho A4/120g;  
• 100 folhas sulfite A4/75g branco; 
• 20 folhas de desenho A3/120g; 
• 10 folhas pautadas;  
• 01 pacote de folhas de papel colorido (cores vivas) A4/120g;  
• 05 folhas de acetato A4; 
• 05 sacos plásticos com furos tamanho A4;  
• 01 cola líquida 90g; 
• 01 pincel chato nº 10;  
• 01 caixa de massinha de modelar (12 cores);  
• 01 revista para trabalhos escolares (atentar ao conteúdo); 
• 01 material dourado individual (utilizado no 1º ano); 
• 01 caixa de tinta guache (12 cores);  
• 01 caixa de giz de cera tamanho grande (12 cores);  
• 01 caneta retroprojetor ponta grossa; 
• 01 caneta retroprojetor preta;  
• 01 pacote de palito de picolé (c/100, cor natural);  
• 15 elásticos látex amarelo (borrachinha de dinheiro);  
• 10 folhas quadriculadas;  
• 12 prendedores de madeira. 
 
LIVROS DIDÁTICOS 2022            

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

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

• ALVES, Rosemeire. Produção de Texto 2º ano.  São Paulo: FTD,2017. ISBN 9788596011556. 

• CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Sistema Marista de Educação: Ensino Religioso, volume 2 

– EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. ISBN 9788596007726. 

• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with 
us 2 SB. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 9780194908436. 

• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with 
us level 2 activity book with online practice. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 
9780194908542. 

 
 



 

 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS 2022            

• FURNARI, Eva. Felpo Filva. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2019. 56 p. (Biblioteca Eva Furnari. Do 
avesso). ISBN 851605182X. 
 

• ROCHA, Ruth. Quem tem medo de monstro?. São Paulo: Salamandra, 2018. [24] p (Biblioteca Ruth 
Rocha. Série quem tem medo?). ISBN 9788516076436. 
 

OBSERVAÇÕES:  

• O uniforme é de uso obrigatório, bem como o uso da carteirinha escolar;  

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

• Os pais deverão repor materiais conforme a necessidade;  

• Serão solicitados ao longo do ano letivo: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou 

objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou embalagens; revistas; taxas 

para eventos culturais ou saídas de estudo.  

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

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

desenvolvimento.  

 
COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

Os livros podem ser adquiridos: 

• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2021, podem ser adquiridos os 
livros literários e de Língua Inglesa da editora Oxford. Clique no menu Convênios, encontre 
Colégio Marista Champagnat, selecione a categoria, e insira o Token de Acesso 
MCHAMPAGNAT2022. 
• material de papelaria, livros didáticos e livros literários podem ser adquiridos no Espaço 
Cultural, localizada no Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 
996200372 | Site: www.livespacocultural.com.br | Código: FUNDAM2 

 

 

 

• pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 23/12/2021. Para isso:  acesse o site, realize 
o cadastro, utilize o código FTD22RSCMC e selecione a forma de pagamento. Após informe a 
opção de entrega. 

http://www.apaginalivrarias.com.br/

