
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2023 
 

Ensino Fundamental – 2° ANO 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD. DESCRIÇÃO  
1 Pasta com elástico 

1 Estojo de canetinha hidrocor com 12 cores 

1 Tesoura pequena com ponta arredondada 

 
 
3 

▪ Cadernos capa dura 96 folhas - grandes costurados nas cores abaixo, organizado por área do 
conhecimento  

▪  
▪ Língua Portuguesa e Inglês – verde  
▪ Matemática e Ciências – amarelo 
▪ História e Geografia – vermelho 

 

1 Caderno de desenho tamanho A4 com 96 folhas (arte) 

1 Estojo contendo lápis grafite, borracha e apontador. 

1 Caneta marca texto 

1 Ábaco de pinos (aberto)  

1 Dicionário de Língua Portuguesa 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD. DESCRIÇÃO  
300 Folhas de papel A4 

1 Bloco de papel A3 

1 Bloco de 48 folhas de papel criative paper – formato 210 x 297mm (tamanho A4) 

2 Tubos de cola Branca 

2 Caixas de lápis de cor grande com 12 cores 

1 Kit de arte (1 metro de chita / 10 botões variados / 1 metro tecido cru) 

1 Rolo de fitilho de cetim  

1 Tinta de tecido (cor a escolha) 

1 Caneta de tecido (Qualquer cor)  

1  Cola glitter (cor a escolha)  

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

 

 
PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter. 
Super Minds Second Edition Level 2 Student's Book with eBook 
British English. 2º ano EF. Cambridge: Cambridge University Press, 
2022. 
 

ISBN: 9781108812245 

 
 
Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 
Obs². Sugestão de compra pela internet:  https://www.disal.com.br/maristanazare  

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


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter; 
KIDD, Helen. Super Minds Level 2 Workbook with Digital Pack 
British English 2nd Edition. 2º ano EF. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2022. 
 

ISBN: 9781108909273 
 
 
Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 
Obs². Sugestão de compra pela internet:  https://www.disal.com.br/maristanazare  

 

 
Buscando inovar e sempre trazer o que existe de melhor para o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos seus alunos e alunas, as aulas de 
robótica tem a parceria da @ZOOMeducation. Para aquisição do material, 
orientamos: 

 
1. Acesse o site: https://nossa-senhora-de-nazare-216.carrinho.digital/ 

2. Escolha o material correspondente ao ano em que o(a) aluno(a) 
ingressará em 2023 
3. Informe seus dados e realize o pagamento. 

4. Aguarde os materiais chegarem à escola. 

 

Sistema de Ensino FTD – SE 2º ano  
 
(Língua Portuguesa | Matemática | História | Geografia | Ciências) 
 
Editora: FTD. 
 

 
 
 
 
 

A aquisição do Sistema de Ensino FTD é parte do serviço oferecido pelo 
Colégio. 

 

https://www.disal.com.br/maristanazare
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnossa-senhora-de-nazare-216.carrinho.digital%2F&data=05%7C01%7Cvde.nazare%40marista.edu.br%7Cd7a4494792604eddf43408dabc1988ef%7C2795008da5274c78ba2dbf4c9c17de0b%7C0%7C0%7C638029115099233174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cVQYOIWmVz6E43W669SlOb%2FPguJtjIAHEsCefluhVgg%3D&reserved=0


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MANZANOS, Josean; JIMENEZ, Leire; SERRANO, Maider. EM TI: 
Projeto Interioridade. 2° ano. Buscar. Editora: FTD 

 

 

Título: Sistema de Educação Marista / 2º ano do Ensino Fundamental 
Editora: FTD 

 
 

A aquisição do livro de Ensino Religioso é parte do serviço oferecido pelo 
Colégio. 

 

CAPA 

LIVROS LITERÁRIOS E 
PARADIDÁTICOS 

 
Os títulos abaixo estão incluídos na caixa do 
Sistema de Ensino FTD, são parte do serviço 

oferecido pelo Colégio. 

TRIMESTRE/ETAPA 

 

 

Título: Lembranças do Coração  
Autor: Regina Rennó   
Editora: FTD - 2021 

1° TRIMESTRE 

 

Título:  Pequenas guerreiras 
Autor: Yaguarê Yamã 
Editora: FTD – 2013 

2° TRIMESTRE 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Título:  O cata-vento e o ventilador  
Autor: Luís Camargo  
Editora: FTD - 2016 

3° TRIMESTRE 

 

Título:  Oscar, o grande ator  
Autor: Marcos Almada Rivero  
Editora: FTD - 2013 

3° TRIMESTRE 

PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré pauta sua ação pedagógica sob a perspectiva dos diferenciados projetos e 

ações que possibilitem aos estudantes tornarem-se protagonistas do processo de aprendizagem, proporcionando 

metodologias e ferramentas necessárias para que possam explorar, pesquisar, perguntar e encontrar respostas, 

desenvolvendo habilidades e competências que os façam enxergar o mundo a partir do conhecimento científico. Cada 

componente curricular desenvolve inúmeras ações que favorecem experiências de aprendizagem com a utilização de 

variados recursos, em sintonia com a Matriz Curricular Marista e a BNCC. Em todas as etapas de ensino, os estudantes têm 

a possibilidade de ter vários contatos diferenciados, lúdicos e criativos com os objetos do conhecimento que os possibilitam 

relacionar a teoria com a prática. Neste sentido, os livros didáticos e paradidáticos também respondem às necessidades de 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem e mediam a relação do professor com os estudantes, alcançando 

a qualidade do ensino preconizada no Projeto Educativo Marista.  

ORIENTAÇÕES GERAIS  

  
• Todo material deve estar identificado. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola. 

• Durante o período letivo, se necessário, será solicitada com antecedência a reposição de materiais acima elencados ou 

outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

• A reunião de pais será divulgada posteriormente em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.  

• Os materiais de uso coletivo ficarão na escola para serem utilizados no decorrer das atividades e deverão ser 

entregues no primeiro dia de aula. 

• Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizados, conforme indicação dos professores 

durante as aula e organização do estudante. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola. 
 


