
Material Didático

FTD SISTEMA DE ENSINO - BNCC - 1ª SÉRIE

O sistema FTD é composto pela plataforma Iônica e pelos materiais didáticos 
impressos dos componentes curriculares.

 A aquisição pode ser feita através do sistema on-line da FTD através do site 
https://ftdcomvoce.com.br/ , inserindo o código da escola FTD22RSROB.

O site estará disponível para compras a partir do dia 20/12/2021.

Veja as orientações em vídeo CLICANDO AQUI.

O sistema também pode ser adquirido na loja física da FTD em Porto Alegre 
(Rua Ramiro Barcelos, 344).

OPEE
- Livro: Projeto de Vida e Atitude Empreendedora  - 1ª série
Autor: Leo Fraiman
Edição Reformulada 2020
Editora FTD

Disponível na FTD (site ou loja física)

Literatura - 1º  Trimestre
- 01 caderno com 48 folhas
- Leituras:
● 1º Trimestre: "O auto da compadecida", de Ariano Suassuna; "No seu pescoço", de Chimamanda Ngozi Adichie.
● 2º Trimestre: "Revolução dos Bichos", de George Orwell; "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório.
● 3º Trimestre: "Maus", de Art Spiegelman; "O continente I", de Érico Veríssimo.

Língua Portuguesa
- 01 minidicionário de Língua Portuguesa (de acordo com a reforma ortográfica)
- 01 caderno com 96 folhas

Educação Física
- Uniforme para aula prática: calça, bermuda ou legging do colégio, camiseta do uniforme e tênis (OBRIGATÓRIO)

Física
- 01 caderno (48 folhas)
- Calculadora

Química
- 01 caderno (48 folhas)
- 01 tabela periódica

Biologia
- 01 caderno (48 folhas)
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https://ftdcomvoce.com.br/
https://ftdcomvoce.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=pCwuH3CNUN4
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IMPORTANTE:

14/02/2022: Início das aulas do Ensino Médio

15/02/2022: Encontro on-line com os pais da 1ª série. O cronograma completo será enviado às famílias em 
janeiro/22.

Materiais dos Itinerários Formativos serão combinados com os alunos no início do ano letivo.

Alunos do itinerário Biotec deverão usar jaleco branco, de algodão, com mangas longas
 para as atividades em laboratório (Unidade Biociência).

Filosofia
- 01 caderno (48 folhas)

Língua Inglesa
- 01 caderno (48 folhas)

Sociologia
- 01 caderno (48 folhas)

Matemática
- 01 caderno (96 folhas)
- 01 régua 30 cm
- 05 folhas de papel milimetrado 
ou quadriculado

História
- 01 caderno (96 folhas)

Geografia
- 01 caderno espiral (96 folhas)
- 01 régua 30 cm
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores)

● Os alunos deverão frequentar o Colégio uniformizados, vestindo as peças oficiais da escola, conforme 

descrito e combinado no ato da matrícula.

●  O uniforme oficial do Colégio pode ser adquirido nas seguintes lojas autorizadas:  

- Loja DN Uniformes, situada em frente à Escola, na Rua Mali nº 424 
- Loja Dudabi - Av. Gomes de Freitas, nº 268.

● Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, ano e turma.


