
 

 
 
 

 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
Importante: solicitamos identificação em todos os materiais, com o nome completo e a 
turma do(a) estudante. 

 

• 01 conjunto (com 111 peças) de material dourado para Matemática (de madeira);  

• 01 revista de passatempo educativo (cruzadinhas, jogo dos erros, caça-palavras, entre 

outros); 

• 01 caderno universitário com espiral (96 folhas, sem estampas e sem picotes nas 

folhas);  

• 01 estojo contendo: tesoura sem ponta (observar a lâmina para destro ou canhoto), 04 

lápis preto, 02 borrachas, 01 apontador com depósito e 01 cola bastão;  

• 01 caixa de lápis de cor;  

• 01 caixa de canetas hidrográficas;  

• 01 régua de 20 cm (dura);  

• 01 pincel número 12;  

• 01 tela para pintura 20cm x 30cm;  

• 01 pasta com elástico, tamanho A4. 

• 01 dicionário infantil. (Sugestão:  Saraiva Infantil – Aurelinho – Dicionário Global 

infantil – Minhas palavras: dicionário infantil da língua portuguesa) 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

• Língua Inglesa – Brick by Brick 2 – Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene – 1a Edição, 
2017, Standfor – FTD.  

• Ensino Religioso – 2º ano – Sistema Marista de Educação – Editora FTD. edição 
revisada.  

• Matemática - Coleção Grandes Autores Matemática V (2). Joamir Roberto de Souza. 1 
Edição. FTD 2018.  

• Língua Portuguesa - Grandes Autores Língua Portuguesa V (2) Isabella Carpaneda / 
Angiolina Bragança. 1 Edição. FTD, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBRAS LITERÁRIAS 
 

• ROCHA, Ruth. Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias. Editora Salamandra 
2019.  

• BRITO, Alexandre. Circo Mágico: poemas circenses para gente pequena, média e 
grande. 5.ed. Porto Alegre: Editora Projeto, 2017. 

 

 
Atenção: Os materiais de uso coletivo serão solicitados posteriormente, visto que, a realização 
das atividades levará em conta os protocolos e exigências sanitárias relativas ao momento 
vivido.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

• A aquisição dos livros da Editora FTD pode ser realizada também pelo e-commerce, a 
partir de 14/12/2020, através do site www.ftdcomvoce.com.br. Ao entrar no site, é 
necessário fazer o cadastro e utilizar o cupom FTD21RSCMI; 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, devendo 
sempre ser portada pelo(a) estudante;  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, devendo ter suas peças identificadas com o 
nome completo do(a) estudante;  

• Para a prática de Educação Física, é necessário o uso do uniforme e tênis;  

• O Guia Escolar 2021 estará disponível no site do colégio (maristaipanema.org.br) até o 
dia 30/12. 

• Entrega do selo de acesso ao estacionamento 2021 a partir de 18/2. 
 
DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

• 22/2 - Início dos estudantes novos do 2º ano EF. 

• 23/2 - Início das aulas para veteranos do 2º ano EF. 

• 23/2 – Reunião com pais novos do 2º ano EF – 18h30 - Online 

• 25/2 – Reunião de pais do 2º ano EF – 18h30 - Online 
 


