
Opções de Compra dos Livros da FTD em 2021 
1-Compras Online :  
*O site estará disponível para compras online  a partir do dia 14 de dezembro de 2020. 

*Disponível um vídeo com o passo a passo para compra online 
Passo a passo para acessar o site FTDCOMVC  para compra on-line dos livros da FTD 
em 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 FTD21RSDAD, 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 e débito 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: RESIDENCIA - O pedido será remetido para o endereço 
informado no passo 2. 
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 

 
2- Venda dos Livros na Loja Física da FTD em Porto Alegre/ RS 

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.   
 
Observações  
1- Os valores e condições de pagamento serão os mesmos em qualquer uma das opções 

acima. Para compras até 31/01/2021, o parcelamento poderá ser feito em até 10 vezes. 
 
2- Reforçamos que a FTD Educação, para segurança de todos, esta seguindo todas as 

exigências e regras sanitárias de prevenção a Covid-19. 
 

3- Plantão de Venda na Escola São Luís Guanella no dia 09/03/2021 
A FTD estará com o plantão de venda dos livros na Escola no dia 09/03/2021 no 
horário das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. 
Nessa data de venda dos livros na escola estarão disponíveis as seguintes formas de 
pagamentos: Cartão de crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard, Elo, Banrisul e  com 
possibilidade de parcelamento em 06 vezes . Também poderá ser selecionada a opção 
boleto com pagamento a vista. 

http://ftdcomvoce.com.br/

