
 
 
  
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE 
 
 

 
       

Faz parte do conjunto de soluções FTD Sistema de Ensino para o Ensino Médio: FORMAÇÃO GERAL BÁSICA: Conteúdo 
teórico completo, com exercícios dos principais vestibulares do país, além do ENEM. ITINERÁRIOS FORMATIVOS: 
material concebido para atender aos desafios do Novo Ensino Médio. CADERNO +: 12 volumes por ano, material com 
questões autorais do ENEM e de Vestibulares de todo o país. SIMULADO ENEM INTEGRADO: 4 provas anuais para 
cada série. ARTICULAÇÃO: periódicos mensais que abordam as quatro áreas do conhecimento, compreendendo os 
assuntos da atualidade. TEMAS DE REDAÇÃO: trabalha o texto dissertativo-argumentativo, com 15 temas para 1ª e 
2ª séries e 30 temas no modelo ENEM para a 3ª série do Ensino Médio, concedido no formato digital. REDAÇÃO 
ENEM: livro dedicado ao desenvolvimento de competências exigidas na redação do ENEM (formato digital). ENEM 
COMENTADO: resolução comentada da prova mais recente do ENEM, em volume único, (formato digital). TODO 
ENEM: quatro volumes divididos por área do conhecimento, trazendo todas as questões da primeira à penúltima 
edição do ENEM (formato digital). SÍNTESE (material para a 1ª série): dividido em 4 volumes. INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO: livro único que auxilia o estudante a desenvolver suas habilidades interpretativas e de leitura. PLATAFORMA 
DIGITAL IÔNICA: ambiente digital com acesso em todos os dispositivos, facilita processos, define oportunidades e 
permite o compartilhamento de informações (validade anual). E AGORA?: apresentação das 4 áreas do 
conhecimento. Subsídios para escolha do Itinerário Formativo a ser cursado. FTD RESOLVE: resolução das questões 
do ENEM em formato de Live. LIGADO NA OBRA: fascículos com análises de importantes obras literárias. BEM 
LEMBRADO: volume único que sintetiza os principais conceitos da coleção. 

Literatura (Paradidático): Morrer amanhã; Memórias quase póstumas de Machado de Assis; O herói invisível; The 
War of The Worlds. 
 
Será disponibilizado, o FTD Com Você, canal direto para realização de compras on-line (e-commerce) e o 
código será divulgado no site do Colégio a partir do dia 01 de dezembro de 2021. Todo material FTD SE 
chegará etiquetado com o nome do estudante, juntamente com a nota fiscal impressa do titular da compra.  
Formas de Pagamento: Débito On-line; Boleto Bancário com prazo de 05 dias corridos; Cartão de Crédito 
(Bandeiras: Visa, Mastercard, Diners, Discover, Hipercard, American Express, Elo). As compras efetuadas 
até 15 de fevereiro poderão ser parceladas em até 10 vezes, a partir do dia 16 de fevereiro, 6 vezes. Em 
caso de alguma dúvida, a FTD disponibilizará uma Central de Relacionamento via 0800 que estará 
intermediando qualquer problema relacionado à compra via FTD Com Você. Conte com a Gente!  

 
 PAPELARIA: 
 3 cadernos universitários 200 folhas e/ou fichário 
 1 pasta preta com elástico 
 Canetas (azul, vermelha e preta) 
 1 cola bastão 40g   
 1 caixa de caneta hidrográfica - 12 cores 
 Lápis, Borracha e Apontador 
 Estojo 
 Régua, Transferidor e Compasso 

 
OBSERVAÇÃO: Todo o material deverá ser CONFERIDO e IDENTIFICADO com o nome, ano e turma. 

                               Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo. 
 



 
REUNIÕES DE PAIS 2022 

 
(O formato das reuniões será definido de acordo com as orientações dos órgãos governamentais e de saúde, e divulgado pelo 

site do Colégio, Facebook e Instagram, a partir de 31 de janeiro de 2022) 
 
 

 

DATAS HORÁRIOS REUNIÕES 

03/02 (5ª feira) 
14h Pais de estudantes da Educação Infantil – Níveis II e III 

16h Pais de estudantes da Educação Infantil – Níveis IV e V 

04/02 (6ª feira) 
 

08h Pais de estudantes do 6º ao 9º ano e do Ensino Médio 

10h30 Pais de estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
(TURNO MATUTINO) 

14h 

 

Pais de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
(TURNO VESPERTINO) 
Pais de estudantes do Contraturno (Período Integral ou 
Intermediário) 
 

 

             

07h20 às 11h50 – Ensino Fundamental – matutino (2º ao 9º ano) 
07h20 às 12h40 – Ensino Médio (Terças-feiras: 13h40 às 17h20) 
13h20 às 17h50 – Educação Infantil e Ensino Fundamental – vespertino 
07h20 às 17h50 – Período Integral (Contraturno) 
10h às 17h50 – Período Intermediário (Contraturno) 

 
   

HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
(No caso do retorno presencial das aulas) 

 
 

TURMAS DIAS HORÁRIOS  
No primeiro dia de aula 

os pais acompanharão os 
(as) estudantes no início 

da aula. 

Nível II 07 a 11/02 13h20 às 15h30 
Níveis III, IV e V A partir do dia 07/02 13h20 às 17h50 

* A adaptação do Nível III dependerá de cada estudante. A professora combinará com a família.  
 

 

PARA ADQUIRIR O UNIFORME 
 

• LION LINE: Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas, 900 - Abranches. WhatsApp: 3254-6055 
• NENAVIT MODAS: Rua Carmelina Cavassin, 247 - Barreirinha. WhatsApp: 3354-0290 

 
 

INÍCIO DAS AULAS 
07/02/2022 

Para aquisição do Sistema FTD SE (E-COMMERCE) 
 

• Débito On-line;  
• Boleto Bancário com prazo de 05 (cinco) dia corridos; 
• Cartão de Crédito: Visa, Mastercard, Diners, Discover, Hipercard, American 

Express e Elo. 
• As compras efetuadas até 15 de fevereiro/2022, poderão ser parceladas em até 

10 (dez) parcelas. A partir de 16 de fevereiro/2022, em 06 (seis) parcelas. 

A FTD disponibilizará uma Central de Relacionamento via 0800 para intermediar 
qualquer dúvida referente à compra. 
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