
 

 
LISTA DE MATERIAIS 2022 - 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 

Sistema de Educação Marista - Ensino 
Religioso / 2° ano do Ensino 
Fundamental – Editora: FTD 
 

Atenção: Este item não deve ser 
comprado. Será entregue pelo 
Colégio no início do ano letivo. 

 

Livros didáticos (integrado e módulos): 

Português 

Matemática 

História 

Geografia 

Ciências 

Artes 

Livros Paradidáticos 
Atenção: Este item não deve ser comprado. Será 
entregue pelo Colégio no início do ano letivo. 

SISTEMA DE ENSINO – SE Editora: FTD 

 
INGLÊS 

 

 

Super Minds BrE 2 Student’s Book 
with DVD-ROM 
ISBN: 9780521148597 
Versão British English 
Obs.: Os livros de podem ser 

encontrados no site da 

distribuidora de livros DISAL, ou 

em sites da preferência da família. 

Observar o número do ISBN dos 

materiais. 

 

Super Minds BrE 2 Workbook with 
Online Resources 
ISBN 9781107482975 

Versão British English 
Obs.: Os livros de podem ser 
encontrados no site da 
distribuidora de livros DISAL, ou 
em sites da preferência da família. 
Observar o número do ISBN dos 
materiais. 

 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Estojo Jornada Z Story 

Editora: Zoom Educacional  
(Material vendido no próprio colégio 

ou no site https://sao-jose-barra-

112.carrinho.digital/home ) 

 

CADERNOS PAUTADOS DO MARISTA 
Língua Portuguesa – 1 unidade; 

Matemática – 1 unidade; 

Ciências da Natureza – 1 unidade; 

Ciências Humanas – 1 unidade. 

 

Atenção: Este item não deve ser comprado. Será entregue pelo 
Colégio no início do ano letivo. 

 
 

MATERIAL DE ARTE 

 
OUTROS MATERIAIS 

- 1 blusa de malha adulto, tamanho P, para ser utilizada nas aulas de 
Artes. (Deverá ser enviada somente nos dias das aulas de Artes, 
após o recebimento da grade de horário escolar). 

-1 cola líquida branco (110g).  
- 1 tela para pintura (de tecido algodão qualquer tamanho).  
- 3 tintas acrílicas fosca ou brilhosa 37 ml (qualquer cor). 
- 1 pincel chato/longo (tamanho 06, 08 ou 10). 
- 1 pincel redondo (tamanho 06, 08 ou 10). 
- 1 paleta para pintura oval com 12 Cavidades. 
- 1 rolo de lã (Fio fino, 100g, qualquer cor). 
- 1 rolo de barbante (cru)  
- 1 rolo de pintura (pequeno/rolinho) – Até 04 cm. 
- 2 pacotes de papel color set (A4) – capítulo 07. 
- Apenas 01 folha de papel carbono (A4)  
- 10 bexigas (bolas de aniversário – qualquer cor números 09, 11 ou 
12) – capítulo 11. 
- 1 pacote de papel ofício branco 100 folhas. 

- 1 pacote de papel ofício colorido 100 folhas. 
- 1 revista em quadrinhos. 
- 1 revista passatempo infantil. 
-  1 bloco Canson A4 200g/m2. 
- 1 bloco A3. 
- 1 resma A4. 
- 1 pacote de lantejoulas.  

- 1 pacote de etiquetas pequenas  
- 1 rolo de fita crepe. 
- 1 pacote de argila ou biscuit  
- 1 caneta de tecido  
- 1 pasta transparente A4, com elástico – “leva e traz” na mochila 
(reaproveitar do ano anterior). 
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, 1 caixa de giz 
de cera (12 cores). 
Obs.: Os materiais do estojo deverão ser repostos pela família 
sempre que for necessário. 

https://sao-jose-barra-112.carrinho.digital/home
https://sao-jose-barra-112.carrinho.digital/home


 

 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

- 1 flauta doce soprano germânica (comprar em lojas de 
instrumentos musicais) etiquetada com nome e turma 
do estudante. Enviar para escola somente nos dias das 
aulas de Música, após o recebimento da grade de 
horário. 

 
 

                               PASTAS CATÁLOGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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. 

 
UNIFORMES 

 

 
Para garantir a qualidade dos serviços prestados pela Província Marista Brasil Norte, os uniformes poderão ser adquiridos 

também no site da “Pluriforme”.  

A página para acesso é: https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista/?mpage=2  
 
 
Indicamos os fornecedores abaixo, deixando à livre escolha de cada família: 

 
 
Os materiais SE, Ensino Religioso e os cadernos Marista serão entregues às famílias no início do ano. 
 
 
 
 
Os livros de língua inglesa estarão disponíveis para venda no site da distribuidora DISAL:  
https://www.disal.com.br/maristabarra  ou no website de escolha da família com atenção ao ISBN 
indicado. 

 

Com 50 plásticos (reaproveitar do ano anterior) 

1 para projetos  

1 para Produção de Texto. 

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

