
 

 

 

 

1º ano I Ensino Médio 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

 Início do ano letivo 2022: 17/2/2022, às 7h30; 

 
MATERIAIS DE USO DIÁRIO 
 

 Planner Ensino Médio Marista (fornecido pelo Colégio) 

 1 estojo contendo lápis, caneta, borracha, tesoura pequena sem ponta, cola, caneta marca texto, 

caixa de lápis de cor e canetinhas; 

 1 régua de 30 cm (transparente); 

 1 jaleco de mangas compridas para as aulas de laboratório; 

 Cadernos universitários para os componentes curriculares (disciplinas); 

 O material utilizado na Unidade Curricular de Diálogos interculturais da Arte será solicitado 

conforme o desenvolvimento das aulas; 

 1 dicionário de Inglês-Português/Português-Inglês (livre escolha); 

 1 dicionário de Espanhol-Português/Português-Espanhol (livre escolha). 

MATERIAL DIDÁTICO  

 

 Sistema Marista de Educação (SME) da Editora FTD. O SME contém os materiais didáticos de 

Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Literatura, Arte, Língua Inglesa, Geografia, 

Filosofia, Sociologia, História e Ensino Religioso;  

       O Sistema Marista de Educação está incluso na mensalidade e os estudantes receberão no início do 

ano letivo. 

Livro Paradidático: POE EM PRETO E BRANCO. Adaptação: Xavier Besse. Coleção: Clássicos em 

Quadrinhos. Editora FTD. (ESTE LIVRO NÃO ESTÁ INCLUSO NA MENSALIDADE E PRECISA SER ADQUIRIDO 

À PARTE, PELA INTERNET OU LIVRARIAS DA CIDADE.) 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

 O uso da parte superior do uniforme (camiseta, moletom, casaco) é obrigatório em todas as 

atividades pedagógicas, sendo a parte inferior calça jeans azul ou preta.  



 

 

 

 

COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 
 
A compra de material didático deverá ser realizada conforme as 

orientações a seguir: 

 Material Didático da Editora FTD: Deverão ser comprados 

diretamente no site da Editora, conforme as orientações a seguir 

(COMPRA DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022):  

 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/série que o estudante vai cursar em 2022. Ressaltamos 

que todos os dados inseridos na plataforma são protegidos pela 

LGPD;  

 Passo 3: Inclua o código da escola (FTD22RSFTD), nesta etapa você 

acessará todos os itens que deverão ser adquiridos para o ano/série 

a ser cursado em 2022;  

 Passo 4: Selecione os itens e a forma de pagamento. Estarão 

disponíveis as seguintes formas de pagamentos: Cartão de crédito 

das bandeiras Visa, Master, Hipercard, Elo e Banricompras com 

possibilidade de parcelamento em 10x para compras efetuadas até 

31/01/2022. Também poderá ser selecionada a opção boleto com pagamento à vista; 

 Passo 5: Selecione a opção de entrega: RESIDÊNCIA - 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. Obs: Ao final de todo processo o cliente receberá o e-mail com link de acesso para 

acessar as promoções da SAMSUNG E KALUNGA. 

 
 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

