
 

• 6 cadernos grande de 96 folhas (para Língua Portuguesa. Língua Inglesa, Matemática, 

Ciências, Geografia e História); 

• 1 pasta para textos com, no mínimo, 20 sacos plásticos; 

• 1 Caneta marca texto; 

• 1 Régua 30 cm; 

• 1 Pasta para guardar as avaliações e atividades; 

• 1 Pasta A4 com sacos plásticos; 

• Papel vegetal formato folha A4. 

• 1 Estojo (uso diário); 

• 1 Kit de canetinhas ponta grossa (mínimo 6 cores); 

• 1 Kit de lápis de cor (mínimo 12 cores); 

• 1 Lápis preto 2B; 

• 1 Borracha branca; 

• 1 Apontador com reservatório; 

• 1 Cola bastão; 

• 1 Tesoura com ponta redonda; 

• 1 Pasta com ferragem (uso diário), com 20 sacos plásticos A4;  

• 20 Folhas A4 pautadas; 

• 1 Bloco ou pacote de papel branco A4; 

• 1 Bloco de papel A3; 

• 1 Conjunto de tinta acrílica (6 cores); 

• 2 Pincéis (1 fino e 1 médio); 

• Revistas para recorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ask A Friend    
Autor: Sue Leather 

Editora: StandFor Great Readers 

 
 
 
 
 

 

A comédia dos anjos  
Autor: Adriana Falcão 
Editora: Salamandra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tempo das surpresas 
Autor: Caio Dussarra  

Editora: RITER SM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poe em preto e branco 
Autor: Edgar Allan Poe - tradução de Luiz 

Antônio Aguiar 
Editora FTD. 

 



 

• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano 

anterior (pastas, tesoura, régua etc.); 

• As leituras do segundo semestre serão divulgadas no final do mês de maio. 

Conforme dialogado com as famílias, em 2020 o material utilizado será o Sistema 

Marista de Educação (SME), que abrange os seguintes componentes: Arte, Ciências 

Naturais, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática  e o 

livro English Play 8 que serão entregues aos estudantes nos primeiros dias de aula; 

/  Início do ano letivo para novos estudantes (1º ano Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio); 

/   Início do ano letivo para todos os estudantes; 

/   Reunião de Pais Anos Finais e Ensino Médio (1º e 2º ano) às 19h. 

 



 



 

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/

