
 

 

 

 

 

2º ano I Ensino Fundamental 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

 Início do ano letivo 2022: 17 de fevereiro. 
 Processo de entrega do material para a professora:  

Os livros didáticos (identificados) devem ser trazidos conforme horário de cada disciplina, o 
horário será entregue pela professora no primeiro dia de aula.  
Neste primeiro dia, trazer a mochila, caderno, estojo e lanche. No segundo dia de aula, trazer 
o material solicitado. 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO DO ESTUDANTE 
Para ficar no estojo e na mochila 

(Todos os materiais de uso do estudante deverão estar identificados com o nome) 
 

 2 lápis pretos; 
 1 borracha; 
 1 apontador; 
 1 régua (15cm); 
 1 tesoura pequena; 
 1 caixa de lápis de cor 12 cores; 
 1 tubo de cola bastão (sugestão: Stick Ultra – Tris); 
 1 caderno - 96 folhas, sem enfeites e desenhos nas margens; 

(Importante: Observar o nº de páginas e que as folhas não sejam picotadas); 
 1 pasta aba com elástico (espessura fina) para atividades de casa. 

 
 
MATERIAL PARA FICAR NA SALA DE AULA 

 
 1 caixa organizadora média (sugestão: tamanho 38 cm x 29 cm x 18,5 cm ) 
 1 tubo de cola de 90 g; 
 100 folhas de ofício colorida A4; 
 100 folhas de oficio branca A4; 
 1 caixa de lápis de cor 12 cores; 
 1 marcador para retroprojetor- Ponta fina; 
 1 bloco Canson colorido criativo 8 cores – 80g A4 – 32 folhas;  
 1 conjunto de caneta hidrográfica/hidrocor de ponta fina – 12 cores;  
 5 envelopes brancos – tamanho ofício;  
 4 Gibis;  
 3 revistas Picolé; 
 1 kit de material dourado (individual/ pode ser usado); 
 1 caixa de massa de modelar (SOFT) – 6 cores. 

 



 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL PARA AULA DE ARTE 
 
- 1 Caderno de Desenho; 
- Giz de cera; 
- 1 pacote com folha sulfite A3. 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS 

 
 Livro de Inglês – Kit Evolution Take off- 2º ano - Ed. Standfor. (Este livro faz parte da nova 

proposta curricular de ampliação da carga horária. O material será entregue pelo Colégio aos 
estudantes, no início do ano letivo, valor incluso na mensalidade escolar).  

 Livro de Ensino Religioso – 2° ano – Sistema Marista de Educação – Heloisa Silva de Carvalho – 
FTD; 

 Livro de Língua Portuguesa – 2° ano – Coleção Porta Aberta para o mundo, Isabella Carpaneda – 
 FTD; 

 Livro de Matemática – 2° ano – Coleção Porta Aberta para o mundo, Marília Centurión, Júnia La 
Scala, Arnaldo Rodrigues – FTD; 

 Livro de Ciências – 2° ano – Coleção Porta Aberta para o mundo, Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga 
Gil – FTD; 

 Livro de Geografia– 2° ano – Coleção Porta Aberta para o mundo, Edilson Adão e Laércio Furquim 
Jr. – FTD; 

 Livro de História – 2° ano – Coleção Porta Aberta para o mundo, Alfredo Boulos Jr. – FTD; 
 Livro de Caligrafia – No capricho – A – Caligrafia integrada com ortografia e gramática – Isabella 

Carpaneda e Angiolina Bragança – Ed. Quinteto. 
 
 
 
LIVROS DE LITERATURA 

 
 No 1º trimestre trabalharemos com a obra: Poesia é fruta doce e gostosa- Elias José, Ed. FTD; 
 No 2º trimestre trabalharemos com a obra: Os Problemas da Família Gorgonzola- Eva Furnari- 

2° edição- Editora Moderna;  
 No 3º trimestre trabalharemos com a obra: Esta casa é minha – Ana Maria Machado- Ed. 

Moderna. 
 
COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO 2022  

 Material Didático da Editora FTD: Deverão ser comprados diretamente no site da Editora, 

conforme as orientações a seguir (COMPRA DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 10 DE JANEIRO DE 

2022):  

 Passo 1: Acesse www.FTDCOMVOCE.com.br;   

 Passo 2: Cadastre-se e inclua o nome do aluno: Nesta etapa você deverá incluir seus dados 

pessoais como nome completo, CPF, telefone celular, e-mail, endereço que deseja receber o  

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

 

 

 

 material, nome e ano/série que o estudante vai cursar em 2022. 

Ressaltamos que todos os dados inseridos na plataforma são 

protegidos pela LGPD;  

 Passo 3: Inclua o código da escola (FTD22RSFTD), nesta etapa você 

acessará todos os itens que deverão ser adquiridos para o 

ano/série a ser cursado em 2022;  

 Passo 4: Selecione os itens e a forma de pagamento. Estarão 

disponíveis as seguintes formas de pagamentos: Cartão de crédito 

das bandeiras Visa, Master, Hipercard, Elo e Banricompras com 

possibilidade de parcelamento em 10x para compras efetuadas até 

31/01/2022. Também poderá ser selecionada a opção boleto com 

pagamento à vista; 

 Passo 5: Selecione a opção de entrega: RESIDÊNCIA - O pedido será 

remetido para o endereço informado no passo 2; 

 Passo 6: Finalizar: Pronto, a partir da aprovação a FTD vai te manter 
informado do status da entrega. Obs: Ao final de todo processo o 
cliente receberá o e-mail com link de acesso para acessar as 
promoções da SAMSUNG E KALUNGA. 
 
 
 

 

 

 


