
COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 
 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 
 

Ensino Fundamental – 6º ano 

• SISTEMA DE ENSINO – O material virá impresso , contendo 6 componentes curriculares, organizados 

de acordo com a BNCC: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa. 

• ENSINO RELIGIOSO – Crescer com alegria e fé /6 - Ednilce Duran e Glair Arruda, 2013. FTD 
 

• PROJETO OPEE – Empreendedorismo e Projeto de Vida -6 

 

LITERATURAS TRIMESTRAIS: 
 

1º trimestre – Mil – A primeira missão – Breno Fernandes - FTD 
 

2º trimestre – O mistério da casa da colina – Breno Fernandes - FTD 

3º trimestre – Pantanáutilus – Ana Carolina Neves - FTD 

• Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola (qualquer editora). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 
Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 

UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 



Compra on-line FTD 

 

 
 

 

  
 

Os módulos 1,2,3 e 4 estarão sendo entregues em seu endereço. 

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 
 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 
 

 
Ensino Fundamental – 7º ano 

• SISTEMA DE ENSINO – O material virá impresso, contendo 6 componentes curriculares, organizados de 

acordo com a BNCC: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa 

• ENSINO RELIGIOSO– Crescer com alegria e fé /7 - Ednilce Duran e Glair Arruda, 2013. FTD 
 

• PROJETO OPEE – Empreendedorismo e Projeto de Vida – 7 

 
LITERATURAS TRIMESTRAIS 

 

1º trimestre – Ninguém me entende nessa casa! – crônica e casos – Leo Cunha - FTD 

2º trimestre – Livro Negro de Thomaz Kyd– Sheila Hue - FTD 

3º trimestre – SHERLOCK HOLMES – Casos extraordinário - Sir Arthur Conan Doyle 
 

• Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola(qualquer editora ). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 

Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 
UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 



Compra on-line FTD 

 

 
 

 

  
 

Os módulos 1,2,3 e 4 estarão sendo entregues em seu endereço. 

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


 

 
 

COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 

 
Ensino Fundamental – 8º ano 

• SISTEMA DE ENSINO – O material virá impresso, contendo 6 componentes curriculares, organizados de 

acordo com a BNCC: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa 

• Projeto OPEE – Empreendedorismo e Projeto de Vida -8 

 

LITERATURAS TRIMESTRAIS 
 

1º trimestre– Os criminosos vieram para o chá – Stella Carr – FTD  

2º trimestre – As cores da escravidão – Ieda de Oliveira - FTD 

3º trimestre – Uma cidade de carne e osso – Casos do interior – Maria José Silveira - FTD 
 

Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola(qualquer editora). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 
Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 
UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/stella-carr?busca_es=1


Compra on-line FTD 
 

 
 

 

  
 

Os módulos 1,2,3 e 4 estarão sendo entregues em seu endereço. 

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 
 

 
 
 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 
 

 
Ensino Fundamental – 9º ano 

 
 

• SISTEMA DE ENSINO– O material virá impresso, contendo 6 componentes curriculares, organizados de 

acordo com a BNCC: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa 

• PROJETO OPEE – Empreendedorismo e Projeto de Vida - 9 

• LITERATURAS TRIMESTRAIS 

 
1º trimestre – Peso de papel - Meg Haston - FTD 

 
2º trimestre – O menino da bengala - Ivan Jaf - FTD 

 

3º trimestre – Mohamed um menino afegão - Fernando Vaz - FTD 
 
 

• Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola(qualquer editora). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 
 

Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 
UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 

https://ftd.com.br/detalhes/?id=6609
https://ftd.com.br/detalhes/?id=6602
https://www.estantevirtual.com.br/livros/fernando-vaz?busca_es=1


Compra on-line FTD 
 

 
 

 

  
 

Os módulos 1,2,3 e 4 estarão sendo entregues em seu endereço. 

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 

 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 
 

 
Ensino Médio  – 1º ano 

 

• Sistema de Ensino FTD compondo todos os componentes curriculares do Ensino Médio. 
 

LITERATURAS TRIMESTRAIS: 

Os miseráveis- Victor Hugo. FTD 

Dom Quixote - Miguel de Cervantes. FTD 

O Fantasma da Opera 

O diário de Anne Frank 

Capitães da Areia – Jorge Amado 

Outra literatura a livre escolha do aluno 

 
Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola(qualquer editora). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 
Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 
UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 



 

Compra on-line FTD 
 
 
 

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 

 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS/ MATERIAIS-2021 
 

 
Ensino Médio  – 2º ano 

 
 

• Sistema de Ensino FTD compondo todos os componentes curriculares do Ensino Médio. 
 

LITERATURAS TRIMESTRAIS: 
 

A Moreninha 

O Guarani 

Memórias de um sargento de milícias 

Dom Casmurro 

O Mulato 

Contos Gauchescos 

 
• Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola (qualquer editora). 

Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 

Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 

UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 



Compra on-line FTD 
 

 
 

 

  

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/


 

 

COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS 
 
 
 

LISTA DE BIBLIOGRAFIAS /MATERIAIS-2021 
 

 
Ensino Fundamental – 3º ano 

 

 

• Sistema de Ensino FTD compondo todos os componentes curriculares do Ensino Médio. 

 
LITERATURAS TRIMESTRAIS: 

 

Macunaíma – Mario de Andrade 

Vidas Secas – Graciliano Ramos  

O tempo e o vento – O continente – Parte Ana Terra 

Um certo Capitão Rodrigo – Érico Veríssimo 

Laços de Família – Clarice Lispector 

Um centauro no jardim – Moacyr Scliar 

Feliz Ano Velho- Marcelo Rubens Paiva 

 
Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola (qualquer editora). 
Português – Minidicionário Silveira Bueno 
Inglês – StandforDictionary 
Espanhol – DiccionarioEdelvives 

 
Observação: Material Escolar – Nosso Sistema de Ensino é consumível, por tanto apenas um caderno para anotações 

será suficiente. (Sistema de Ensino com espaço para preenchimento). 

 

UNIFORMES: 
Cláudio Pinto - R. João C. Marques, 147 Bairro: Jardim do Verde. Fone: (55) 3243 1179. 
Celular: 9666.5636 
Nair Vieira - R. José Américo Domingues,98. Fone: (55) 3243 1658. Celular: 84217350. 



Compra on-line FTD 
 

 
 

 

  

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 FTD21RSSOT, 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 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. Valor do Frete: R$ 25,00. 

 
Para compras para mais de um estudante (até 
03), no mesmo acesso com entrega no mesmo 
endereço, será cobrado valor único de R$ 25,00. 
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/
http://ftdcomvoce.com.br/

