
 

2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Coleção Faça Língua Portuguesa – 2º ano – Angélica Prado e Cristina Hülle – Editora FTD ISBN  
7898683436048 

● Dicionário Global Escolar – Silveira Bueno – 4ª Edição - ISBN 9788526015043 

● Livro Paradidático do 1º Trimestre: A Fada do dente Banguela - Lulu Lima e Elder Galvão 
 

MATEMÁTICA 

● Coleção Faça Matemática – Saber – 2º ano – Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir 
Marim – Editora FTD - ISBN 7898683436147 
 

CIÊNCIAS  
● Coleção Faça Ciências – 2º ano – Geslie Coelho - Editora FTD - ISBN 7898683435744 

 

HISTÓRIA  
● Coleção Faça História – 2º ano – Ana Nemi   - Editora FTD - ISBN 7898683435942 

 

GEOGRAFIA 
● Coleção Faça Geografia – 2º ano – Angela Rama e Marcelo Moraes Paula - ISBN 7898683435843 

 

ENSINO RELIGIOSO  
● Livro: Crescer com Alegria e Fé 2. 2ª Edição - Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD - ISBN 

978859601635-3 
 

ARTE 

• 01 cola líquida Pritt/Scoth/ Tenaz/Bic/Acrilex - 35g 

• 01 Conjunto de tinta guache 6 cores - 15ml 

• 01 Pincel chato de cabo amarelo série 815 nº 12 Tigre. 

• 01 pasta polionda A3 com elástico, espessura estreita (2cm de largura) e alça - cor vermelha 
(somente para alunos novos) 

 

MATERIAIS DIVERSOS:   
● 02 cadernos capa dura brochura universitário com logotipo da escola    
● 01 agenda escolar 2021 (um dia por página) 
● 01 pasta com elástico e logotipo da escola 
● 03 pastas com ferragem e logotipo da escola com 10 sacos plásticos grossos colocados em cada 

uma (as mesmas utilizadas em 2020) 
● 10 sacos plásticos tamanho ofício 
● 01 caixa de massa de modelar Uti Guti – 12 cores 
● 6 envelopes médios (162x229) 
● 2 dados 
● 02 revistas em quadrinhos 
● 01 caderno de desenho com capa dura – 100 folhas 
● 01 caixa de lenço de papel 
 
 
 
 
 



MATERIAIS QUE DEVERÃO VIR NA MOCHILA, DESDE O 1º DIA DE AULA: 
● 01 estojo contendo: 3 lápis grafite nº 02, 1 borracha com capa, 1 apontador com depósito, 1 régua 

de 15cm e 01 tesoura Mundial sem ponta (com o nome gravado)  
● 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
● 01 caixa de giz de cera 
● 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores 
● 03 colas bastão Pritt – 40g 
● 01 Material Dourado de EVA (5 centenas, 20 dezenas e 100 unidades)  
 

Informações importantes: 
 

1. Todo o material escolar deverá vir etiquetado (com letra legível) e com o nome completo do aluno. 

2. Somente os cadernos deverão vir encapados com plástico transparente (não encapar os livros).  

3.  Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 

4. O estojo e os demais materiais deverão ser os mais simples possíveis e devem ser repostos durante o 

ano, quando necessário. 

5. Os livros paradidáticos do 2º e 3º trimestre serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

5Para os livros da FTD EDUCAÇÃO as compras deverão ser feitas através do site         

www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 18/12/2020, sendo o parcelamento em até 10 vezes sem 

juros para compras realizadas até 31/12/2020, após esta data o parcelamento será de 08 vezes sem 

juros. Para acesso à Plataforma de compra é necessário utilizar o código exclusivo para o Colégio 

Beatíssima:  FTD21SPGEA 

6. Papelaria Pamaris / Chiquinho: 

 

 

 

 

 

 

 

7. No dia da reunião da reunião de pais, 21/01/2020, será entregue a circular referente ao material de 

arte e pedagógico (papéis, tintas, pincéis...) com a explicação de pagamento e prazos. O valor será de  

R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais). 

 

                                           Pamaris disponibilizará o material de 2021 de 14 a 22/12 e de 07 a 22/01, com atendimento presencial de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 16:30h na Quadra de Esportes da Rua Raposo Tavares. 

                                   Nos canais de atendimento abaixo será possível solicitar orçamento,  
                       fechar pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: (11) 95269-8460 + Site: www.pamaris.com.br + E-mail: vendas@papelariachiquinho.com.br +Telefone: (11) 2914-4970  

Pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais com entrega direta na sua casa. 

http://www.pamaris.com.br/
mailto:contato@pamaris1.com

