
 
 

 
 

 
 
 

Lista de Material de Responsabilidade do Estudante 
 
SISTEMA FTD SE 
Composição: 
Base: módulos 1, 2, 3 e 4; Filosofia; Ensino Religioso; Livro de Arte; Página de Acesso Digital.  
Atividades complementares: Módulo 1, 2, 3 e 4; Escola e Família. 
Inglês: Brick by Brick; Hands On; What Next; CD Brick by Brick. 
Literatura: Jardim de versos; O livro dos pássaros mágicos; O resgate do cacique vermelho e outros contos; O mágico de Oz. 
Material Complementar: Geoplano circular. Jogando com as 4 operações. 
 
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: 
 2 lápis pretos  /  2 canetas azuis  / 2 canetas coloridas 
 1 pendrive 
 1 corretivo / 2 canetas marca texto  
 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 1 apontador com lixeira 
 2 borrachas brancas sem cheiro 
 1 régua de 30 cm  
 1 tubo de cola 110g 
 3 colas bastão 40g 
 1 tesoura sem ponta – com o nome do(a) estudante gravado 
 1 pasta fina AZUL com elástico 
 1 rolo de papel toalha  
 1 estojo de canetas hidrográficas 
 2 caixas de lenços de papel 
 1 bloco CREATIVO ROMITEC – para sala de aula 
 1 gibi 
 1 folha de EVA decorada 
2 revistas COQUETEL (com passatempos no nível do/a estudante) 
1 revista para recorte (selecionada) 
1 livro de literatura usado (de acordo com a faixa etária do/a 
estudante) 
½ metro de feltro amarelo ou verde 

MUSICALIZAÇÃO:  
1 pasta tipo catálogo com colchetes e 50 plásticos 0,15 (sugestão: 
Percalux) 
1 flauta doce – Soprano Barroca ou Germânia 
 
CADERNOS: 
3 cadernos de linguagem (brochura - capa dura), 96 folhas 
1 caderno de linguagem universitário, 96 folhas (brochura - capa dura) 
1 caderno quadriculado 7x7mm, universitário, 96 folhas (brochura ou 
espiral - capa dura) 
1 caderno de caligrafia 
1 caderno de desenho (cartografia) – capa dura, com margem 
milimetrada, 60 folhas, espiral 
* Cadernos de capa dura NÃO precisam ser encapados. 

OBSERVAÇÃO: No decorrer do ano poderão ser solicitados outros materiais de uso pessoal, conforme a necessidade. Todo o 
material deverá ser etiquetado, contendo SOMENTE nome e ano em que o estudante está matriculado, ESCRITO EM CAIXA 
ALTA (letra de forma). 

Exemplo: 

                                                                             

 
 

 

ANA PAULA DA SILVA 
5° ANO 

 



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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