
Entrega:
Todos os livros serão entregues a domicilio, conforme prazos informados nos sites de compra.

Uma parceria:

Formas de pagamento

Compras nos sites Desconto Formas de pagamento

Até 15/janeiro/22 15% Até 12x no cartão de crédito ou à vista,  
no boleto  bancário

16/janeiro a 15/fevereiro/22 10% Até 8x no cartão de crédito ou  à vista,  
no boleto  bancário

A partir de 16/02/2021 - Até 8x no cartão de crédito ou  à vista,  
no boleto  bancário

Para garantia destas condições especiais, os livros deverão ser adquiridos nos sites de e-commerce das 
editoras. Comprando pelos sites, você encontrará diversos benefícios: 

• Compra sem sair de casa, economizando tempo e deslocamento;
• Garantia de recebimento antes do início das aulas, evitando atrasos;
• 15% de desconto, para compras realizadas até 15 de janeiro de 2022;
• Parcelamento em até 12x, no cartão de crédito;
• Sites verificados e totalmente seguros;
• Entrega em casa, sem necessidade de ir à escola retirar os livros.

Importante: os sites estarão disponíveis para a aquisição dos livros didáticos, a partir 
de 15 de novembro de 2021.
Os benefícios serão válidos por tempo limitado. Faça sua compra o quanto antes para aproveitar todas as 
vantagens e garanta os livros didáticos de seu filho!

Acesse os sites abaixo a partir de 15/11/2021 e aproveite!
Editora FTD: ftdcomvoce.com.br
• Livros da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais (1o ao 5o ano) e Ensino Médio.

Editora SM: smdireto.com.br
•  Livros do Ensino Fundamental Anos Finais (6o ao 9o ano) e de Língua Inglesa do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e Finais (1o ao 9o ano).

Prezados Pais e/ou  
Responsáveis Legais,

O SAGRADO – Rede de Educação, firmou parceria com as editoras, na busca por 
soluções que ofereçam vantagens nas formas de pagamento, economia e maior 
comodidade na aquisição e entrega dos livros didáticos.


