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2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

CAPAS  LIVROS DIDÁTICOS  

  

  

FTD SISTEMA DE ENSINO – composto por livros paradidáticos e didáticos 
(Língua Portuguesa, Arte, Geografia, História, Ciências e Matemática). Será 
entregue aos estudantes no início do ano letivo. 

  

O livro de Ensino Religioso será entregue aos estudantes, no início do 
ano letivo.  
 

PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE  
Os materiais podem ser encontrados em: https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras. 

  

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super 
Minds. 2 Pupil's Book W DVD-ROM (UK). São Paulo: 
Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9780521148597  

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super 
Minds. 2 Activity Book W/ONLINE RESOURCES. São Paulo: 
Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9781107482975  

https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras


 

 

CAPA  DICIONÁRIO  

  

BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: 
FTD, 2016. ISBN: 9788596002523  

  

CADERNO – MODELO MARISTA  

 

 
1 (um) Caderno 1 – Modelo Marista – Ensino Fundamental 
 
Obs.: o caderno para o ensino final anos iniciais – Modelo Marista – será adquirido no 
início do ano letivo. 

 
 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA / ROBÓTICA  

  

 
Livro do estudante de Educação Tecnológica – KIT ZOOM 2.  
 
Obs.: o material será vendido diretamente aos responsáveis, por meio do Portal da 
ZOOM, no website de venda http://marista.zoom.education/aguas-claras-225. 

KIT DE LEITURA – LIVROS LITERÁRIOS / REVISTAS  

• 2 livros literários para a ciranda literária, de acordo com a faixa etária do estudante, devendo ser 
entregues à docente regente, na primeira semana de aula (farão parte da biblioteca de sala e 
serão devolvidos no fim do ano).   

• 1 revista para recorte.   

• 2 revistas de histórias em quadrinhos (farão parte da biblioteca de sala).   

• 2 revistas infantis, para a biblioteca de sala. 

MATERIAIS INDIVIDUAIS  
 (Trazer na mochila no primeiro dia de aula)  

• 1 camiseta branca, tamanho adulto (para Arte).  

• 1 caderno quadriculado 1cm x 1cm, brochura (tamanho grande), capa dura, 96 folhas (para 
Matemática). 

• 5 cadernos brochura, capa dura, tamanho grande, 48 folhas (para Geografia, História, Ciências, 
Língua Inglesa e Ensino Religioso).   

• 1 caixa de gizão de cera triangular. 

• 1 conjunto de canetas hidrocor, ponta fina, 12 cores, laváveis. 

• 2 dados, tamanho médio (para atividades lúdicas e jogos). 

• 1 estojo identificado, contendo: lápis, borracha, apontador com depósito, régua 30cm, cola 
bastão, tesoura sem ponta, 12 lápis de cor. 

• 1 material dourado com 111 peças. 

• 1 pacote com cédulas monetárias (sem valor). 

• 1 pasta catálogo com 40 plásticos (para a ciranda literária). 

• 1 pasta catálogo com 50 plásticos (para produções textuais). 

• 1 pasta sanfonada, com 6 divisórias, tamanho A4. 

 
 

http://marista.zoom.education/aguas-claras-225


 

 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES COLETIVAS   
(Não há necessidade de identificação)  

• 1 bloco de papel A3, branco, 140g/m.  
• 1 bloco de papel A3, criativo, 32 folhas, cores variadas.   
• 1 bloco papel A4, criativo, colorido.  
• 2 folhas de papel crepom (cores variadas).  
• 1 rolo de fita de tafetá amarela (2 cm ou 3 cm de largura). 
• 1 pacote de papel (100 folhas) tamanho A4, branco.   
• 1 pacote de papel (100 folhas) tamanho A4, colorido.   
• 2 potes de tinta guache verde/azul.   
• 1 pincel nº 18 para pintura com tinta.   
• 1 pote de massinha de modelar (500g).  
• 2 tubos de cola líquida (110g). 

1º ENCONTRO PEDAGÓGICO COM AS FAMÍLIAS  

Data: 30/01. 
Horário: 10h. 
Pauta: Apresentação das turmas, docentes e proposta pedagógica.  

OBSERVAÇÕES  

• O nome completo do estudante deverá estar grafado nos materiais de uso individual.   

• A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo colégio, na primeira semana de aula. Ela deverá ser 
mantida na mochila do estudante para registros e comunicação entre o colégio e a família.   

• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local 
visível. Na impossibilidade, grafá-lo na parte interna de cada peça de roupa.   

• 04/02: início das aulas.  

 


