
 

 

 

Lista de Materiais 2023 

2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DIÁRIO E DE ROTINA DO ESTUDANTE) 

QTD. DESCRIÇÃO 

1 caderno meia pauta (para Inglês e Primary Science) 
1 pasta transparente A4, com elástico – “leva e traz” na mochila  

1 Estojo simples, identificado, contendo: 4 lápis pretos apontados, apontador, 
borracha macia, 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. 

1 caderno pautado do Marista (contempla todos os componentes curriculares) 
Obs: Atenção: Este item não deve ser comprado. Será entregue pelo Colégio no 
início do ano letivo. 

1 pasta catálogo com 50 plásticos transparente (Projetos e fichas) 

1 pasta catálogo com 50 plásticos transparente (Produção textual) 

 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD.  DESCRIÇÃO  

1 revista em quadrinhos 

1 revista de cunho informativo científico (para recortar) 
1 revista passatempo infantil 

1 bloco A4 200g/m2 
1 cola bastão 90g 

1 tela para pintura (tamanho 10x10) 
1 bloco A3 

1 resma A4 
1 rolo de fita crepe 

1 pote de massa de modelar com argila 500g 
1 pote de massinha 500g 
1 caneta de tecido 

1  bloco colorido criativo 

1 pacote de etiquetas redondas pequenas (qualquer cor) 
  

 
 



 

 

 

MATERIAL DE ARTES 
QTD.  DESCRIÇÃO  

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 tela para pintura (de tecido algodão qualquer tamanho) 

2 tintas acrílicas fosca ou brilhosa 37 ml (qualquer cor) 
1 potinho de purpurina (qualquer cor) 
1 folha de papel crepom (qualquer cor) 
1 pincel chato/longo (tamanho 06, 08 ou 10) 

1 rolo de lã (fio fino, 100g - qualquer cor) 

1 rolo de pintura (pequeno/rolinho) – Até 04 cm 
1 pacote de papel color set textura visual A4 

  

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 
  
 

 

 

  

SISTEMA DE ENSINO – SE Editora: FTD 
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 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. 

 

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 
 
Livros de Inglês que serão adotados no colégio estão disponíveis para 
venda no site da distribuidora DISAL: 
https://www.disal.com.br/maristabarra   

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


 

 

 

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 
 
Livros de Inglês que serão adotados no colégio estão disponíveis para 
venda no site da distribuidora DISAL: 
https://www.disal.com.br/maristabarra  
 

 

Material de Educação Tecnológica: 
Jornada Z Story: 2º ano. Editora Zoom Education. 
 

Material vendido no próprio colégio no espaço destinado a ZOOM ou no 

site: 

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

ORIENTAÇÕES GERAIS  

- 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. 

- Agenda Marista: É de uso obrigatório e será entregue pelo colégio. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

- Os materiais deverão ser entregues na última semana de janeiro e todos com identificação. 

 
 

https://www.disal.com.br/maristabarra
https://sao-jose-barra-112.carrinho.digital/home

