
 

• 1 mochila com: 

o 1 Muda de roupa completa do uniforme (conforme estação do ano); 

o Agenda escolar (fornecida pela escola); 

o 1 Pacote de lenços umedecidos;  

o 1 Caixa de lenços de papel; 

• 1 lancheira com:  

o 1 Guardanapo de tecido para o lanche; 

o 1 Colher ou garfo de inox (conforme o lanche); 

o 1 Garrafa para água identificada. 

 
 

• 1 Avental de cozinha tamanho infantil (identificado); 

• 1 Touca ou bandana de cozinheiro tamanho infantil (identificado); 

• 1 Camiseta usada de mangas curtas tamanho P adulto (para atividades plásticas); 

• 1 Lanterna pequena com pilha; 

• 1 Lupa; 

• 1 Prancheta tamanho A4; 

• 1 tesoura sem ponta com lâminas de aço inox. 
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• 2 Tubos de cola 90g; 

• 2 Caixas de massa de modelar; 

• 2 Sacos plásticos tamanho A3; 

• 1 Caneta de retroprojetor 2 mm cor preta ou azul; 

• 2 Folhas de acetato transparente tamanho A4; 

• 2 Anilinas líquida comestível (qualquer cor); 

• 1 Porta retrato de madeira tamanho 13 x 18 cm sem vidro (pode ser um que 
esteja em desuso); 

• 1 Colher de pau. 
 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para os estudantes com 
nomes iniciando da letra A à L: 
 

• 50 Folhas de papel de desenho tamanho A3 coloridas, 210 g/m; 

• 3 Potes de tinta guache 250ml (amarelo, vermelho e branco); 

• 1 Estojo de canetas hidrocor ponta grossa (12 cores); 

• 2 Rolos de durex colorido (qualquer cor); 

• 1 Pincel redondo broxinha nº 2. 
 
Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para estudantes com 

nomes iniciando da letra M à Z: 

 

• 50 Folhas de papel Color set tamanho A4 (coloridas), 180 g/m; 

• 3 Potes de tinta guache 250ml (azul claro, verde e laranja); 

• 1 Caixa de lápis de cor mega soft color jumbo (12 cores); 

• 1 Pincel chato nº 8 ou 10; 

• 15 botões chatos /grandes. 
 
 

Os materiais individuais e coletivos solicitados deverão ser entregues, conforme cronograma 
divulgado pela professora na primeira semana de aula. Se houver simultaneidade a entrega 
ficará adiada e combinada com a família nos primeiros contatos do ano letivo. 



 



 

Passo 1: 

Acesse www.FTDCOMVOCE.com.br   

Passo 2: 

Cadastre-se e inclua o nome do aluno. Nesta etapa você deverá incluir seus dados pessoais 

como nome completo, CPF, telefone celular, e-mail, endereço que deseja receber o material, 

nome e ano/serie que o estudante vai cursar em 2021. Ressaltamos que todos os dados 

inseridos na plataforma são protegidos pela LGPD.  

Passo 3:  

Inclua o código da escola FTD21RSCMR. Nesta etapa você acessará todos os itens que deverão 

ser adquiridos para o ano/série a ser cursado em 2021.  

Passo 4: 

Selecione os itens a forma de pagamentos. Estarão disponíveis as seguintes formas de 

pagamentos: Cartão de crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard, Elo, Banrisul e com 

possibilidade de parcelamento em 10x para compras efetuadas até 31/1/2021. Também 

poderá ser selecionada a opção boleto com pagamento a vista. 

Passo 5: 

Selecione a opção de entrega: RESIDÊNCIA - REFORÇO QUE TEREMOS INCIDÊNCIA DE FRETE 

NO VALOR DE R$ 25,00 PARA AS COMPRAS DOS ANOS INICIAIS.  O pedido será remetido para o 

endereço informado no passo 2. 

Passo 6: 

Finalizar: Pronto, a partir da aprovação a FTD vai te manter informado do status da entrega. 

Observação: Ao final de todo processo o cliente receberá o e-mail com link para acessar as 

promoções da SAMSUNG E KALUNGA 

 

http://ftdcomvoce.com.br/

