
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 

 
• 02 cadernos grandes capa dura e SEM ESPIRAL com 48 folhas 
• 01 estojo com duas divisórias: uma para canetinhas e lápis de cor, e a outra para 
borracha, lápis de escrever, apontador, tesoura e cola 
• 01 régua de 20 ou 30 cm 
• 01 borracha branca e macia 
• 01 caixa de lápis de cor 
• 01 tubo de cola grande ponta fina 
• 01 apontador comum com lixeira (de boa qualidade)  

• 03 lápis pretos triangulares apontados (não será aceito lapiseira) 

• 01 conjunto de canetinhas com 12 cores 

• 01 tesoura inox SEM PONTA 
• 01 foto da criança (15x21 recente)  
• 01 caderno pequeno SEM ESPIRAL com 48 folhas  
• 02 gibis para leitura   
• 02 rolos de fita durex colorida  
• 01 pasta catálogo preta com 30 plásticos (para Língua Inglesa) 
• 01 pasta fina com elástico  
• 01 tubo de cola dimensional 3D - cor de sua preferência 
• 03 tubos de cola colorida - cor de sua preferência  
• 01 caixa de massa de modelar com 12 cores (evitar a Soft)   
• 01 conjunto de tinta guache 
• 01 pincel nº 10 ou 12 
• 01 pote de margarina vazio, para guardar a massinha 
• 01 paninho para limpar o pincel 

• LIVROS DIDÁTICOS: 
• MATEMÁTICA: FAÇA -2º ano, Katia Smolle. Ed. FTD. 2ª edição. 2020 – Parte 1 e 2   
• LÍNGUA PORTUGUESA: PORTA ABERTA PARA O MUNDO- 2º ano ISABELLA PESSÔA 

DE MELO CARPANEDA - Ed. FTD  2019   
• SISTEMA MARISTA DE ENSINO RELIGIOSO - 2º Ano - Edição Revisada (FTD) 
• CIÊNCIAS: FAÇA - 2º ano, Geslie Coelho. Ed. FTD. 2ª edição. 2020– Parte 1 e 2 
• LÍNGUA INGLESA:  COLEÇÃO ENGLISH FUN FOR KIDS-BOOK 2  

MEF Plantão de vendas: de 4 a 18 de fevereiro de 2021   

Endereço: Avenida Salgado Filho, 119 – Erechim  

Horário: 13h15 às 19h 

 



 

OBSERVAÇÕES:   

• AQUISIÇÃO DOS LIVROS: Seguem as orientações para a aquisição dos livros (da Editora 
FTD) na Loja Virtual da Editora FTD: 
 

Acessar o site ftdcomvoce.com.br, fazer o cadastro e utilizar o código de acesso FTD21RSSMS (código 
único para cada escola) que destinará para a aquisição dos materiais solicitados pelo Colégio Marista 
Medianeira. O material será entregue no endereço informado pelo responsável de acordo com o 
cadastro feito no site. O site estará disponível para compra a partir do dia 14/12/2020. A venda do 
material didático acontecerá somente de forma online, conforme orientação acima. 
 

• Os cadernos deverão ter margem em todas as folhas. Não fazer abertura nos 

cadernos.   

• Evitar materiais escolares que distraem a criança e despertem para brincadeiras (ex.: 

de bichinhos, carrinho, etc.).   

• Lembramos que os usuários deste material são os vossos filhos, por isso a importância 

de serem materiais de qualidade.   

• O uso do uniforme é diário e obrigatório. Encomendar com antecedência e identificar 

a jaqueta com o nome na etiqueta interna da mesma. Disponível na Manri Confecções 

– Rua Pedro Álvares Cabral, 832 – Fone 3321 0000; Lojas Clanel – Rua Pedro Álvares 

Cabral, 20 - Fone 3321 5274; e Mafini Confecções - Av. Presidente Vargas, 145 - Centro, 

Fone 3321 4798. 

• O estudante, deverá trazer diariamente com o material uma garrafa com água, além 

de outro líquido que deseje para o lanche.   

• Todo o material de uso exclusivo do aluno deverá ser identificado. Os livros devem 
ser identificados com nome e série na capa, para evitar trocas e extravios. 

 


