
 
 
O site estará disponível para compras a partir do 
dia 05/01/2021. 

 
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 FTD21RSROB (ESTE CÓDIGO 
É UNICO PARA TODOS OS ALUNOS). 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 
31/01/2021. Também poderá ser selecionada a opção 
boleto com pagamento a vista. 
 
Passo 5: 
Selecione a opção de entrega: RESIDÊNCIA - O pedido 
será remetido para o endereço informado no passo 2. 
Lembrando que o custo do frete será de R$ 25,00. Em 
caso de irmãos gêmeos, paga-se valor único de R$ 
25,00 desde que a compra seja feita no mesmo acesso 
e o endereço de entrega seja o mesmo. 
 
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 para acessar as promoções da 
SAMSUNG E KALUNGA 
 
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO SOBRE ESTE 
NOVO SISTEMA  
 
Os materiais também poderão ser adquiridos 
diretamente na loja FTD, de segunda a sexta-feira em 

horário comercial (8h às 12h e 13h30min às 18h), 
situada à Rua Ramiro Barcelos, 344 - Bairro: 
Floresta.   
 
Os valores e condições de pagamento (conforme 
acordados na sexta-feira) serão os mesmos em 
qualquer uma das opções acima (e-commerce ou na 
FTD). Para compras até 31/01/2021, o parcelamento 
poderá ser feito em até 10 vezes. 
 
Reforçamos que a FTD Educação, para segurança de 
todos, está seguindo todas as exigências e regras 
sanitárias de prevenção a Covid-19. 
 

http://ftdcomvoce.com.br/
https://santadoroteia-rs.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Video-FTD-com-voce_low.mp4

