
 

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

Matemática, Geografia e História); 

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

• 1 Caneta marca texto; 

• 1 Régua 30 cm; 

• 1 Transferidor; 

• 1 Pasta para guardar as avaliações e atividades; 

• 1 Compasso; 

• 1 Bloco de folhas quadriculadas. 

 

• 1 Estojo (uso diário); 

• 1 Kit de canetinhas ponta média (mínimo 12 cores); 

• 1 Kit de canetinhas ponta grossa (mínimo 4 cores); 

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

• 1 Lápis preto 6B; 

• 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; 

• 10 folhas de papel vegetal; 

• 10 folhas coloridas A4; 

•  Revistas para recorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

O rapaz que não era de Liverpool 
Autor: Caio Riter 

Editora: SM 
 

 
 
 
 
 

 

O mistério da casa verde   
Autor: Moacyr Scliar 

Editora: Ática 

 
 
 
 
 

 

Extraordinário 
Autor: R. J. Palacio 
Editora: Intrínseca 
 

 
Dicionário Oxford Escolar – para estudantes brasileiros de inglês 
 

 
 

https://www.amazon.com.br/DICIONARIO-OXFORD-ESCOLAR-ACCESS-CODE/dp/0194403564/ref=pd_lpo_14_img_0/140-0171350-7281360?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0194403564&pd_rd_r=d03d3bfb-fb00-445f-b837-4b9bf4ff24c6&pd_rd_w=9man5&pd_rd_wg=oEIlp&pf_rd_p=e7e26e7d-6256-4aae-92f9-7ffa337ed626&pf_rd_r=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2&psc=1&refRID=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2
https://www.amazon.com.br/DICIONARIO-OXFORD-ESCOLAR-ACCESS-CODE/dp/0194403564/ref=pd_lpo_14_img_0/140-0171350-7281360?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0194403564&pd_rd_r=d03d3bfb-fb00-445f-b837-4b9bf4ff24c6&pd_rd_w=9man5&pd_rd_wg=oEIlp&pf_rd_p=e7e26e7d-6256-4aae-92f9-7ffa337ed626&pf_rd_r=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2&psc=1&refRID=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2
https://www.amazon.com.br/DICIONARIO-OXFORD-ESCOLAR-ACCESS-CODE/dp/0194403564/ref=pd_lpo_14_img_0/140-0171350-7281360?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0194403564&pd_rd_r=d03d3bfb-fb00-445f-b837-4b9bf4ff24c6&pd_rd_w=9man5&pd_rd_wg=oEIlp&pf_rd_p=e7e26e7d-6256-4aae-92f9-7ffa337ed626&pf_rd_r=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2&psc=1&refRID=RYCT7E0N2BVDQR7FY0A2


 

• 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 6 que serão entregues aos estudantes nos primeiros dias de aula, em 2021. 

 



 

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/

