
 

 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

LIVROS DIDÁTICOS 

 Porta Aberta- Matemática - 2ºAno. 1ª Edição,2019. 

 Ensino Religioso: Sistema Marista de Educação. 2º ano – FTD; 

 

Observações:  

As propostas literárias se darão a partir do acervo da Plataforma Elefante Letrado, sem custo 

para o estudante. 

Observação: Os livros didáticos e de literatura serão comercializados pela FTD por e-commerce, 
no site www.ftdcomvoce.com.br, informando o código da escola FTD22RSUSB.  A venda estará 
disponível a partir do dia 20 de dezembro de 2021.  
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Deve estar devidamente identificado com o nome do estudante e ser reposto sempre que 

necessário. 

 Lápis de escrever, ou lapiseira 0,7 ou 0,9; 

 Borracha macia; 

 Apontador com lixeira; 

 Régua de 30 cm; sugestão metal; 

 Tesoura (sem enfeites); 

 1 tubo de cola líquida; 

 1 tubo de cola bastão; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 1 jogo de canetinhas hidrocor; 

 1 caderno grande de 96 folhas (folhas não destacáveis); 

 1 classificador com elástico; 

 50 folhas de arquivo grande; 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 2 caixas com 12 cores de massa de modelar (acrilex*); 

 2 folhas de lixa d’água preta grão 220; 

 3 envelopes branco tamanho A4 (sem identificação); 

 3 metros de fita mimosa; 

 1 canetão hidrocor preto ponta grossa; 

 Post it tamanho médio 5x3; 

 1 pacotinho de lantejoulas grandes; 

 1 pincel n.06; 

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


 

 

 2 pacotes de color set; 

 0,50 m de acetato; 

 5 envelopes coloridos tamanho 10x15 (sem identificação) 

 1 pacote de papel dobradura A4 

 1 pote de glitter 

 1 papel crepom 

 

MATERIAL SOMENTE PARA MENINOS 

 1 pote de têmpera 250ml verde; 

 30 pratinhos de papelão lisos nº 5 ou 6; 

 1 bloco A3 Branco 20 folhas 180g/m²; 

 1 bloco criativo com folhas de diversas estampas; 

 1 caneta para vidro ou giz líquido; 

 3 metros de cordão colorido (cola de rato); 

 1 rolo de cizal; 

 

MATERIAL SOMENTE PARA MENINAS 

 1 pote de têmpera 250ml amarelo; 

 1 bloco de color set A3 colorido; 

 1 caneta para tecido (escolher a cor); 

 1 novelo de lã grosso; 

 4 pares de olhos esbugalhados; 

 1 rolo de barbante colorido; 

 1 caneta para vidro ou giz líquido; 

 30 pratinhos papelão lisos, nº 5 ou 6 

 

Observação: O material escolar e os materiais para meninos e meninas devem ser entregues na 

recepção do colégio (Rua Doutor Nascimento), nos dias 10, 11 ou 14 de fevereiro, no horário 

das 7h30 às 17h15.  

MATERIAL PARA ENTREGAR À PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA COM NOME DO 

ESTUDANTE 

 1 caixa de Material Dourado (caixa de preferência de madeira ou colocar em pote 

organizador pequeno); 

 2 gibis (adequados à faixa etária); 

 4 revistas de passatempo (adequados à faixa etária); 

 2 revistas para recorte; 

 2 telas para pintura 18x24 

 

 



 

 

SACOLA DO BRINQUEDO 

Poderá ser adquirida nas malharias credenciadas. 

 Malharia Tibilisk 

Rua Duque de Caxias, 235 

Telefone: (53) 3230 1302 

 

 Malharia Dominó 

Rua Andradas, 594 

Telefone: (53) 3231 3099 

 

 Malharia Tesa 

Rua Senador Salgado Filho, 50 

Fone (53) 3232 6668 

 

OBSERVAÇÕES 

 O uso do uniforme é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

 Colocar o nome do estudante em todo o seu material de uso diário, inclusive nos 

uniformes e guarda-chuvas. 

 O material de uso diário deverá ser reposto conforme necessidade. 

 Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano 

anterior (pastas, tesoura, régua, etc). 

 Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando, desde a aquisição, um 

modelo simples e leve, colaborando assim para a diminuição do peso a ser 

transportado todos os dias. 

 *A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de 

manuseio dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária dos 

estudantes. 

 Reunião de pais: 12 de fevereiro de 2022 (sábado), às 10h30, na sala de aula.   

 Volta às aulas:  

 15/2 | Estudantes novos e todos os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental  

 16/2 | Todos os estudantes (novos e veteranos) 

 

 

 

 

 


