
 

 

 

 

Listas de Materiais 2021 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 2º Ano 

 

A) LIVROS DIDÁTICOS/PARADIDÁTICOS E CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA / MATEMÁTICA / CIÊNCIAS / HISTÓRIA / GEOGRAFIA 

FTD Sistema de Ensino: língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia: 2º ano. 1. ed. São 
Paulo: FTD, 2019. 

 
LIVROS DE LITERATURA   

RIVERO, Marcos Almada. Oscar, o grande ator. [Ilustrações do autor]; tradução Flávio de Souza. 1. ed. São 

Paulo: FTD, 2013. 
CAMARGO, Luís. O cata-vento e o ventilador. [Ilustrações Elisabeth Teixeira]. 2.ed. São Paulo: FTD, 2016. 

RENNÓ, Regina. Lembranças do coração. [Ilustrações da autora]. São Paulo: FTD, 2000. 
YAMÃ, Yaguaré. Pequenas guerreiras. [Ilustrações Taisa Borges]. 1. ed. São Paulo: FTD, 2013.  

 
ENSINO RELIGIOSO 

Sistema Marista de Educação. Editora: FTD 
 

 

OBSERVAÇÃO: Os livros acima fazem parte do kit do aluno que será entregue na primeira semana de 
aula. 

 
MATERIAL DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

01 Caderno Pautado Marista (material a ser adquirido no Colégio, na primeira 

semana de aula). 

 

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (recomendação):   

BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo: FTD, 2016. 
Observação: Aceitaremos outros títulos já adquiridos. 
 

LITERATURA E PARADIDÁTICOS 
02 livros literários de livre escolha, adequados à faixa etária para compor a biblioteca de sala de aula. 

02 gibis para compor a biblioteca da sala de aula 
 

Observação: outros livros literários e/ou paradidáticos serão indicados no decorrer do ano letivo. 

 
 

 

 

 



 

 

MATERIAL DO PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE  

 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. Super Minds Level 2 

Student's Book with DVD-ROM. ISBN: 9780521148597. 
 
 
 

 
 
 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. Super Minds Level 2 
Workbook with Online Resources. ISBN: 9781107482975. 

 
 
 

 

A compra poderá ser feita pela plataforma: https://www.disal.com.br/maristacpe  

 

B) MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO  
01 estojo (simples e leve) com 03 lápis pretos, 01 borracha macia, 01 apontador com coletor 

01 caixa de lápis de cor com, no mínimo, 12 cores  

01 tubo de cola bastão  

01 régua rígida de 30 cm   

01 tesoura sem ponta (gravada com o nome da criança)  

03 canetas finas ponta porosa 1.0mm (cor preta) para organização pedagógica   

01 jogo de canetas hidrocor ponta fina – 12 cores   

01 pasta fina de elástico (reforçada)   

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 
Língua Portuguesa  

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 
Matemática  

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 
Geografia e História  

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 
Ciências  

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 

Ensino Religioso (pode ser utilizado o do ano anterior)   

01 caderno de ortografia (brochurão) – modelo 289mm – pauta larga azul com 60 folhas para as aulas de 

Língua Inglesa (pode ser usado o do ano anterior) 

01 pasta catálogo com 30 plásticos para Língua Portuguesa; pode ser utilizada a do ano anterior 

01 revista pedagógica adequada à faixa etária   

02 caixas de massa de modelar (à base de cera)   

02 envelopes pardos tamanho ofício para arquivar as provas trimestrais de cada etapa  

 
Observações:   

✓ Cada material de uso individual deverá vir identificado com o nome completo da criança.   
✓ Os livros didáticos e os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na capa.   
✓ Os materiais do estojo, assim como os cadernos, deverão ser repostos, durante o ano,  

de acordo com as necessidades.   
✓ Não será permitido o uso de lapiseira, nem de caneta esferográfica.  
✓ Todas as peças do uniforme deverão ter o NOME DA CRIANÇA.   

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


 

 

✓ As crianças deverão trazer diariamente uma toalha de mão pequena e um guardanapo  
de pano com nome para o momento do lanche.  

 

C) ARTE 
 01 caixa de lápis de cor comum com, no mínimo, 12 cores. 

01 estojo leve contendo borracha, tesoura, cola líquida branca,  
apontador e lápis de escrever comum.  

01 toalha ou qualquer tecido para uso individual, identificada com o nome da criança   
01 avental ou blusa velha.  

01 pote de tinta PVA - artesanato (250ml) – cores: vermelha, amarela, azul ou verde, para atividades pedagógicas  

01 pincel escolar tamanho 10 ou 12. 

 

Informações importante sobre as aulas de Arte:   
✓ O material de Arte é individual e deverá estar marcado com nome e ano do aluno   

✓ Outros materiais individuais poderão ser solicitados durante o semestre letivo, conforme necessidade.  

✓ Observar a data de validade e a qualidade do material solicitado. Alunos veteranos podem utilizar o material do 
ano anterior, desde que esteja em boas condições de uso.   

✓ O avental deverá vir dentro da mochila todos os dias que acontecer aula de Arte.   

 

D) MATERIAL PARA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

Vendas pela plataforma: https://padre-eustaquio-119.carrinho.digital/. 

 

Pode ser o mesmo material usado 

diariamente em sala de aula. 


