
 

9º ano I Ensino Fundamental 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

 Início do ano letivo 2021: 23/2/2021, às 7h30; 

 Primeira reunião com as famílias: 5/3/2021, às 18h30 (Virtual). 

 

COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO 2021 

Em 2021, não teremos a Feira de Material Didático da Associação de 

Pais e Mestres (APM). Por isso, a compra de material didático deverá 

ser realizada conforme as orientações a seguir: 

 Material Didático da Editora Moderna ou Ática: Deverão ser 

comprados em livrarias da cidade ou pelo site destas editoras. 

 Material Didático da Editora FTD: Deverão ser comprados 

diretamente no site da Editora, conforme as orientações a seguir 

(COMPRA DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 8 DE JANEIRO DE 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/série 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 (FTD21RSFTD), 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 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 31/01/2021. 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/


 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO 


 Agenda Marista (fornecida pelo Colégio); 

 1 estojo contendo lápis, canetas  esferográficas (azul e preta), borracha, tesoura pequena sem 

ponta, cola, caneta marca texto, caixa de lápis de cor e canetinhas;  

 1 jaleco branco, de manga longa, com o nome do estudante (sem a logomarca do colégio) para 

as aulas de laboratório;  

 Cadernos universitários para os componentes curriculares (disciplinas);  

 O material utilizado no componente curricular de Arte será solicitado conforme o 

desenvolvimento das aulas;  

 Ao longo do ano letivo serão solicitados os materiais necessários para as aulas práticas de 

laboratório. 

 

       MATERIAL DIDÁTICO  
 
 Sistema Marista de Educação 9º ano (SME) da Editora FTD. O SME contém os materiais didáticos 

de Matemática, Língua Portuguesa, Arte, Ciências Naturais, Geografia, História e Ensino Religioso;  

 

 Língua Inglesa 

1 Dicionário Inglês-Português/Português-Inglês (livre escolha); 

Livro: Team UP 3. Autores: F. Kavanagh, C. L. Moore, C. E. Morris, E. Canaletti, M. Huber, A. Smith, 

J. Cattunar, P. Tite, A. C. Fiorini e Cris Gontow. Editora StandFor. 1ª Edição 2014. Mesmo livro 

utilizado em 2020; 

Livro Paradidático: The Secret garden. Autor: Frances Hodgson Burnett. StandFord graded 

readers. Level 4. 1ª Edição. São Paulo 2018. Editora FTD. 

 

 Língua Espanhola 

1 Dicionário Espanhol-Português/Português-Espanhol (livre escolha); 

Livro: ACENTOS DEL ESPAÑOL. Autor: Arancha Pablos Zúñiga. Volume 2. 2ª Edição 2019. Editora 

Edelvives (FTD representante). OBS: Mesmo livro utilizado em 2020; 

Livro Paradidático: Robinson Crusoe. Daniel Defoe. 2018. Editora Edelvives (FTD representante). 

 

 Filosofia 

Livro: Encontro com a Filosofia 9. Autor: Ricardo Melani. NOVA EDIÇÃO. 2ª Edição 2018. Editora 

Moderna. 

 



 

Livros paradidáticos da ÁREA DE LINGUAGENS: O menino da Bengala. Autor: Ivan Jaf. Editora FTD. 

1ª edição. São Paulo 2019. 1º Trimestre; O herói invisível. Autores: Lucas Cognolato e Silvia del 

Francia. Editora FTD. 1ª Edição. São Paulo 2015. 2º Trimestre; Plebiscito e outros contos. Autor: 

Artur Azevedo. Editora FTD. 1ª edição. São Paulo 2018. 3º Trimestre. 

 

UNIFORME ESCOLAR 



 O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades pedagógicas. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES


 Lembramos que, no momento da aquisição, o material didático do 9º ano virá acompanhado de 

uma chave de acesso (código) à plataforma digital onde será disponibilizada a versão digital dos 

materiais para os estudantes com conteúdo extra multimídia e ferramentas interativas.  Essa 

chave vem impressa, é única e intransferível. É somente por meio desse código que o estudante 

poderá cadastrar-se na Plataforma Online - ferramenta de estudo que compõe a carga horária 

presencial das aulas curriculares. Seu extravio, portanto, implica a impossibilidade de acesso à 

plataforma, comprometendo seu rendimento. O cuidado e uso apropriado desse código são de 

responsabilidade da família, que deve aguardar e estar atenta às instruções fornecidas pela 

escola. 

 


