
                                                                            

 
Ensino Médio 
 

1º ano 
Ver comunicado com orientações específicas a respeito da plataforma Geekie One (uso 
do Chromebook). 

 

2º ano 
Os livros didáticos adotados no 2º do EM do Equipe integram a Coleção 360º da FTD. 

Alunos antigos 

Os alunos que cursaram no Equipe o 1º ano em 2018 já têm os livros necessários, 
com exceção do livro de Inglês(*), o qual será preciso adquirir. 

Novos alunos 

Coleção 360º da FTD. Os novatos deverão adquirir a coleção, excluindo LÍNGUA 
INGLESA, cujo livro está indicado abaixo(*). Lembramos que LÍNGUA ESPANHOLA não 
integra o currículo do Equipe e ARTE faz parte do currículo apenas no 1º ano, não 
sendo necessário adquirir os livros desses componentes. Será entregue um voucher 
que garantirá a redução de 30% para o aluno do 2º ano. 

(*) Livro de Inglês 

WHEELDON, Sylvia et al. Achieve 2: student book and workbook. 2.ed. Oxford, 2009. 

 
3º ano 
Os livros didáticos adotados no 3º do EM do Equipe integram a Coleção 360º da FTD.  

Alunos antigos 

Os alunos que cursaram no Equipe o 2º ano em 2018 já têm os livros necessários. 

Novos alunos 

Coleção 360º da FTD. Os novatos deverão adquirir a coleção, excluindo LÍNGUA 
INGLESA, LÍNGUA ESPANHOLA (que não integra o currículo do Equipe) e ARTE (faz 
parte do currículo apenas no 1º ano), não sendo necessário adquirir os livros desses 
componentes. Será entregue um voucher que garantirá a redução de 35% para o 
aluno do 3º ano. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O melhor local para a compra dos livros e para atendimento ao cliente é a própria 
distribuidora. Pais e alunos do Equipe terão atendimento personalizado e boas 
condições de compra.  

No Recife, a distribuidora FTD está localizada na Rua Barão de Igarassu, 35 – Santo 
Amaro – Recife – PE, 50110-410 (em frente ao Hospital Naval e ao lado do DER). 
Telefone: 2128-5555. 


