
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 - 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATENÇÃO! É IMPORTANTE OBSERVAR O ISBN DOS LIVROS 

 

 
 

SENTIDO RELIGIOSO 
 

 

Sistema de Educação Marista - Ensino 

Religioso / 2° ano do Ensino 

Fundamental. 

(Material vendido no próprio 

colégio) 
 

 
 

Livros didáticos (integrado e módulos): 

Português 
Matemática 

História 

Geografia 
Ciências 

Arte 

SISTEMA DE EDUCAÇÃO – SE Editora: FTD 
(Material vendido no próprio colégio) 

 

INGLÊS 
 

 

Super Minds BrE 2 Student’s Book with 

DVD-ROM 

ISBN: 9780521148597 

Versão American English 

 

 

 

Super Minds BrE 2 Workbook with 

Online Resources 

ISBN 9781107482975 

Versão American English 

 

  

 
 

MATERIAIS DE ARTE 

 
 

OUTROS MATERIAIS 

 

 

 

 
CADERNOS 

 

Língua Portuguesa – 1 unidade; 

Matemática – 1 unidade; 

Ciências da Natureza – 1 unidade; 

Ciências Humanas – 1 unidade. 

 

 

 
PASTAS CATÁLOGOS 

 

 

  

- 1 bloco de desenho, tamanho A4, papel com gramatura 

de 200 g; 

- 1 blusa de malha adulto, tamanho P, para ser utilizada 

nas aulas de Arte. (Deverá ser enviada somente nos 

dias das aulas de Arte, após o recebimento da grade 

de horário escolar.) 

- 1 pincel formato chato, n° 5; 

 

- 1 bloco de desenho A4, 200 g; 

- 1 conjunto de Material Dourado individual (o mesmo do 

ano passado); 

- 1 gibi; 

- 1 revista Picolé; 

- 500 Folhas A4 210 × 297 (Branca) 75 g.  

- 1 flauta doce germânica da marca Yamaha ou Dolphin, 

etiquetada com nome e turma do estudante. Enviar 

para escola somente nos dias das aulas de Música, 

após o recebimento da grade de horário; 

- 1 pasta transparente A4, com elástico – “leva e traz” na 

mochila. 

Estojo simples, identificado, contendo: 4 lápis pretos 

apontados, apontador, borracha macia, régua de 20 cm 

dura, tesoura sem ponta, 2 colas tipo bastão, caneta 

marca-texto amarela, 1 caixa de lápis de cor - 12 cores; 1 

estojo de canetinha hidrocor – 12 cores. 

 

Obs.: Os materiais do estojo deverão ser repostos pela 

família sempre que for necessário. 

Com 50 plásticos 

1 para projetos  

1 pasta que será destinada à Inglês/Educação Musical 

1 para Produção de Texto 



 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES 

- Todo o material escolar deverá ser identificado com nome e série do estudante. 

- Não será permitido o uso de lapiseira.  

- O uniforme deve ser identificado com o nome completo do estudante.  

- Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 

projetos pedagógicos, sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, cadernos extras, rótulos, embalagens e taxas para 

eventos culturais e atividades externas. 

- No caso de crianças canhotas, a tesoura deve ser adequada a esta realidade. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS 

- Os materiais deverão ser entregues pelo(a) estudante após o início das aulas, conforme organização da professora regente, 

que fará a solicitação aos poucos e conforme a necessidade. 

No 1º dia de aula trazer somente o estojo completo. O material de Arte deverá ser entregue à professora no 1º dia de aula 

da própria disciplina após o recebimento da grade de horário escolar. 

 

UNIFORMES 

 

 

 
No sentido de garantirmos a qualidade dos serviços prestados pela Província Marista Brasil Norte, informamos que os uniformes serão 

comercializados por um novo parceiro “Pluriforme” e eles atenderão os pais/responsáveis com as vendas on-line. Nenhuma venda será 

realizada nas lojas.  

A página para acesso é: https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista/?mpage=2  

 

https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista/?mpage=2

