
 

 
Livro 2020 – 4° Ano 

 
 
 

Editora FTD 
 

Pensando em sua comodidade, a FTD Educação criuo a FTD com você, uma loja virtual 
com o catálogo completo de livros adotados pela sua escola. Lá, você pode adquirir os títulos do 
ano letivo sem precisar sair de casa, tudo feito on-line. Uma alternativa rápida, prática e 
organizada, com todo suporte e a segurança que a FTD Educação oferece. 

É muito fácil comprar: O site estará disponível em 06/01/2020 
 
1- CADASTRO : acesse o site ftdcomvoce.com.br e cadastre-se. 

 
2- ADICIONAR ALUNOS(A) E CUPOM: em Alunos e Livros cadastre o (a) aluno(a) e 

selecione o nível de ensino e ano/série. Cupom: ESCOLA20RSLAM 
 

 
3- NOSSOS LIVROS: Cada aluno (a) tem o carrinho de compras específico para seu ano 

letivo. Adicione no carrinho os livros que serão utilizados pelo(a) alino(a) 
 

4- PAGAMENTO: No carrinho de compras específico, é só clicar em Pagar todos os 
pedido. Se voce tem mais de um aluno cadastrado, é possivel comprar para todos eles 
de uma só vez, seguindo os mesmos passos. Pague com cartão de crédito ou boleto 
bancário com total segurança. 

 
 

5- ENTREGA: A entrega pode ser na sua casa ou no colégio. Antes de concluir a compra, 
você será informado sobre onde poderá buscar ou receber os seus pedidos. 

 
Livro: - Oficina das finânças na Escola – Volume 4- Autores: Carolina Simões Lopes Ligocki e 

Silvana Maria Silva Lunes 
 

 
 

 
 
 

Editora Somos 
 

Para realizar a compra online dos livros da Editora Somos basta seguir o passo a passo: 
 
 1º passo – Cadastro: Acesse o site WWW.domquixote.com.br-rs, ir em “novo cadastro”caso 

seja sua primeira compra. 
 
2º passo- Insira seus dados em Acesse sua conta ,não esquecendo o cupom de acesso que é 
Lampadamagica2020 

http://www.domquixote.com.br-rs/


 
3º passo-  Selecione a série para aquisição dos livros. 

 
4º passo- Neste passo você pode selecionar todos ou apenas os livros que deseja fazer a 

aquisição. 
 
5º passo- Finalize a inserção dos itens no carrinho. 
 
6º passo- Avance para a inserção de endereço. 
 
7º passo- Após, selecione a modalidade de entrega e finalize a compra. 

 

 
- Livro: Projeto Ápis Língua portugusa – Editora Ática – 3ª edição (2017) reformulado 

 
 
 
 
 
 

Editora Moderna 
 
 

Prezados Pais ou Responsáveis: 

 
Os livros didáticos da Editora Moderna/Richmond adotados do 2º ao 9º ano para o próximo ano 
letivo poderão ser adquiridos a partir de 01 de janeiro de 2020 pelo Portal de vendas da Editora 
no endereço www.modernacompartilha.com.br. 

Ao adquirir os livros, seja on-line ou em livraria, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta 
com conteúdos digitais exclusivos, que serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o 
Projeto Compartilha Start. 
 A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que será 
disponibilizado após o início do ano na escola, que habilitam o aluno a baixar sua versão digital 
do livro e a acessar as diferentes ferramentas da Rede Compartilha Start. 
 
Os Livro terão a entrega aos responsáveis diretamente no Colégio, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento. A entrega ocorrerá no dia 05/03/2020 das 8:00h às 19:00h. 
Informamos que livros avulsos adquiridos pelo Portal de vendas não serão entregues no Colégio, 
e sim, via transportadora, no endereço informado no cadastro no ato da compra. Caso a família 
preferir, poderá adquirir o material em qualquer livraria até o início do ano letivo, porém com o 
preço de capa. Confira na sequência a listagem completa dos livros por Ano: 

 
 
 

- Matemática – Autores: enio Silveira e Cláudio Marques -4 – 5ª edição 
 

- Kids’sweb 4 – 3nd  Edition – Autora: Ana Lucia Militello 
 
 

Haverá venda de livros também na escola no dia 05 de março das 8horas às 
18horas 

 
 

 
Retorno das aulas 17/02/2020 

http://www.modernacompartilha.com.br/

