
   
  

Ensino Fundamental Anos Iniciais 
2o Ano 

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA DO ALUNO  
QTDE DESCRIÇÃO QTDE DESCRIÇÃO 

1 agenda escolar 3 lápis – grafite 
1 apontador com lixeira 1 régua – 30 cm 
2 borrachas (grandes e macias) 1 jogo de cane�nhas (6 cores) 
1 tesoura pequena (inoxidável) – sem ponta e sem enfeite 2 Canetas marca texto 
1 caixa de lápis de cor – 12 cores   
2 colas de bastão – 9 g   
1 cola líquida – 90 g    

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO  
QTDE DESCRIÇÃO QTDE DESCRIÇÃO 

1 caderno de linguagem capa dura “brochurão” - 96 folhas  1 pasta plás�ca com elás�co (espessura fina) 
2 cadernos de linguagem capa dura “brochurão” – 48 folhas 3 envelopes brancos – tamanho A4 (IDENTIFICADOS) 

1 caderno quadriculado “brochurão” 10X10mm capa dura – 
40  folhas 1 pote de massinha de modelar (500g) 

1 caderno de linguagem capa dura – 48 folhas (Língua 
Inglesa). 1 jogo pedagógico 

1 revista (em bom estado e revisada pela família)    
2 revistas de cruzadinhas “Picolé” infan�l    

    1 Caderno pautado (música) grande -  48 folhas   
    

 MATERIAIS PARA A DISCIPLINA DE ARTE 
1 Pacote de palito de churrasco grande sem ponta   MATERIAIS EM DESUSO 
2 Tinta PVA (cores diversas) 1 bandeja de isopor grande 
1  Pincel chato cabo amarelo n°8   1 Jornais 
1 Tela para pintura 20x30cm IDENTIFICADA no verso  1 Revistas                                                                                  
1 Bloco de Papel Branco A3 140 g/m  Retalhos de tecido velho 
1 Caixa de giz de cera (para uso compar�lhado)   
1 Caneta permanente preta ponta fina 0.5   
1 Caneta permanente preta ponta média   
1 Cola branca 100g   

LIVROS PARADIDÁTICOS/ LITERATURA 
DISCIPLINA TRIMESTRE TÍTULO AUTOR/ EDITORA 

LITERATURA 1º TRIMESTRE OSCAR E SUA CAUDA DE 
MINHOCA 

MARCUS ALMADA 
RIVERO/FTD 

LITERATURA 2º TRIMESTRE NÓS CINCO QUENTIN BLAKE/FTD 

LITERATURA 3º TRIMESTRE O PRESENTE MAIS 
IMPORTANTE DE TODOS DAVID CONWAY/FTD 

O Sistema de Educação (SE) de todos os componentes curriculares adotado pela Rede Marista de Colégios, para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, será entregue para as famílias, pelo colégio, no início do ano le�vo de 2022.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Previsão de início das aulas:  
 Evite extravios iden�ficando o material escolar e o uniforme com o nome do aluno e a série.  
 A escola exigirá uniforme completo em todas as séries do Ensino Fundamental, que é composto das seguintes peças: camiseta, calça 

ou bermuda, blusa, moletom ou jaqueta, nas várias opções aprovadas. Não serão permi�das quaisquer alterações nos padrões 
dessas peças. 

 Para a prá�ca das aulas de Educação Física é necessário o uso de “shorts”, agasalho ou bermuda, acompanhado de camiseta e 
tênis. 



 


