
 

 

2º Ano do Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS: (trazer os livros até 8/3) 
  LEAGUE of heroes. v. 2. São Paulo: StandFor, 2020. 

CARVALHO, Heloisa Silva de, CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino Religioso: v.2. São Paulo: 
FTD (Sistema Marista de Educação). Edição revisada 
CARPANEDA, Isabella. Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 2. 1 ed. São Paulo: FTD, 
2019 (com anexo Lição de casa) 
CENTURIÓN, Marília Ramos; TEIXEIRA, Júnia La Scala; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Porta 
Aberta para o mundo: Matemática 2. 1 ed. São Paulo: FTD, 2019 (com anexo Lição de casa) 

 
LIVROS LITERÁRIOS: (todos identificados) 
1º trimestre: 
SOUZA, Herbert José de. A centopeia que sonhava. 2. ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 2015. 
2º trimestre: 
AHLBERG, Janet; AHLBERG, Allan. O carteiro chegou. São Paulo: Companhia de Letrinhas, 
2007. 
3º trimestre: 
FURNARI, Eva. Felpo Filva. São Paulo: Moderna, 2006. 
 
DICIONÁRIO: 

• BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
Material para ficar no armário da sala de aula: *Entregar conforme cronograma abaixo em 
sacolas grandes identificadas: 

 

23/2/2021 – terça-feira: 
• 50 folhas de papel ofício (A4) 
• 1 pacote de papel color set (tamanho A4) 

• 3 envelopes (tamanho ofício) – Sem identificação 

• 3 saquinhos plásticos (tamanho ofício) 

24/2/2021 – quarta-feira: Artes  

• 1 pacote de papel color set (tamanho A3) 

• 1 pacote de folha de desenho (tamanho A4) 

• 2 caixas de massa de modelar 

• 1 caixa de tinta têmpera (6 cores) 

• 1 pincel nº 12 

• 1 pasta tamanho A3 (identificada) 

Material para ter na mochila: (todos os materiais deverão estar identificados com o 
nome do estudante) 

• 1 caixa de material dourado (62 peças) 

• 1 caderno universitário espiral, sem picote - 96 folhas 

• 1 revista coquetel Picolé (repor ao longo do ano) 

• 1 estojo com: 

•  3 lápis (lapiseira grafite mínimo 2mm) 

•  1 apontador com depósito 

•  1 tesoura (sem ponta)  



 

•        1 régua 30 cm  

•        1 tubo de cola líquida (repor ao longo do ano) 

•        1 marca texto 

• 1 conjunto de canetas hidrocor (ponta fina) 

• 1 caixa de lápis de cor  
 
OBSERVAÇÕES: 

• No dia 22/2 haverá aula somente para estudantes novos. 

• Todos os materiais e livros adquiridos deverão estar identificados com o 
nome do estudante.  

• Adquirir o livro de Ensino Religioso somente da edição revisada. 

• Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com calçado adequado 
para a prática esportiva e trazer uma garrafa de água. 

 
REUNIÃO DE PAIS 
 
Data: 2 de março, às 19h (reunião online – será informado o link da reunião 
posteriormente). Reunião do TURNO INTEGRAL para os interessados: 8 de março, às 19h 
(reunião online – será informado o link da reunião posteriormente). 

 

 

  
Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais sem sair 
de casa, através do site: ftdcomvoce.com.br. 
 
É preciso fazer o cadastro e utilizar o Código de Acesso FTD21RSMSP 
(código único gerado para cada escola).   
 
A data de abertura do e-commerce é dia 14 de dezembro. Obs.: A 
entrega será no endereço informado pelo responsável, de acordo 
com o cadastro feito no site. 
 
 

 

 
 

http://ftdcomvoce.com.br/

