
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais, 

O SAGRADO – Rede de Educação tem uma novidade sobre a compra do material didático de 2021! 

Em busca de soluções para garantir o acesso aos materiais com mais comodidade e economia, 
firmamos uma parceria com as editoras para que as compras tenham vantagens no pagamento e 
na entrega. 

Para garantir essas condições especiais, os materiais deverão ser adquiridos nos sites de e- 
commerce das editoras. Comprando pelos sites, você terá diversos benefícios: 

 Compre sem sair de casa, economizando tempo e deslocamento; 

 Garantia de receber o material antes do início das aulas, evitando atrasos; 

 15% de desconto para compras feitas até 15 de janeiro de 2021; 

 Parcelamento em até 12x no cartão de crédito; 

 Sites verificados e totalmente seguros para as compras; 

 Entrega em casa, sem necessidade de ir à escola retirar os livros; 

 Os sites já estão  disponíveis. 

 
Os benefícios são válidos por tempo limitado. Faça sua compra o quanto antes para aproveitar todas 
as vantagens e garanta os materiais do seu filho! 

Acesse os sites abaixo a partir de 27/11/2020 e aproveite! 

 
Editora FTD: ftdcomvoce.com.br 

 Livros da Educação Infantil, anos iniciais (1º ao 5º ano) e Ensino Médio.

 Voucher único para compra: FTD21PRMNN

 

EDITORA SM: smdireto.com.br 
- Língua Inglesa - Ensino Fundamental 1º ao 9º ano 

 Vouchers para compra:

1º ano – 9911F17                  4º ano – 9914F17 

2º ano – 9912F17                  5º ano – 9915F17 

3º ano – 9913F17 

NAVE À VELA: loja.naveavela.com.br 

 Kit Maker - Educação Infantil e 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental.

              Voucher único para compra: -   LKY3NPEX  para compra de materiais na plataforma.   
Atenção: Os alunos que adquiriram o Kit maker em 2020 não precisam comprar. 

Formas de pagamento 
 

Compras nos sites Desconto Formas depagamento Parcela 
mínima 

 

Até 15/janeiro/21 
 

15% 
Até 12x no cartão de crédito ou 

àvista no boleto bancário 

 
 

R$ 80,00 
 

16/janeiro a 15/fevereiro/21 
 

10% 
Até 8x no cartão de crédito ou à 

vista no boleto bancário 
 

A partir de 16/fevereiro/21 
 

0 
Até 8x no cartão de crédito ou à 

vista no boleto bancário 

Entrega: Todos os livros e Kit Maker serão entregues nos endereços informados nos sites 
de compras, em que constarão, também, os prazos de entrega. 

 

 


