Colégio Presidente Kennedy
Ano 2017
Material Didático
(Ensino Fundamental – 1º Segmento)

5º Ano
*Apostila IRIUM – R$724,00
- Venda no Colégio, no cartão (débito ou crédito em até 6 vezes sem juros).
- Venda no site da editora, no boleto bancário ou no cartão (débito ou crédito em até 6 vezes sem juros).
juros
www.irium.com.br/loja_nova (código do colégio: 0403CPK). Instruções de compra pelo site disponível na
secretaria do colégio.
Material de apoio:
Dicionário Didático Básico-fundamental
fundamental – I Editora SM
Só para o aluno que não possui.

R$ 00.00

ATENÇÃO: Todos os livros serão vendidos na escola.
Apostila de Informática – (venda na secretaria do Núcleo Kids) – R$ 45,00
Material de uso pessoal:
anetinha (1 conj.);
conj.)
- Lápis de cor 1cx. / canetinha
- 1 compasso; 1 transferidor;
- Régua (30 cm), (1) tesoura
esoura escolar sem ponta;
ponta
- Estojo com: borracha (2), lápis
ápis (2), apontador (2),
1 caneta marca texto;
- (2) caneta preta e (2) caneta
aneta vermelha;
vermelha
- Cola (1 tubo 90 gramas ) +1 tubo
bo de cola em
bastão;
- 2 cadernos de 10 matérias com capa dura (vertical
espiral) (OBS: A divisão será feita pela professora);
professora)
- 1 caderno vertical de capa dura;

- 1 caixa de lápis preto;
- 1 caderno deitado sem pauta encapado com
plástico liso verde;
- 10 envelopes tamanho ofício brancos;
brancos
- 1 resma de papel A4 (chamex ou report);
- 1 pacote de emborrachado EVA cor verde (c/ 9
unid.);
- 1 rolo de fita dupla face;
- 2 pacotes de papel color set.
- 5 metros TNT verde;

OBS: Todo material deverá vir com o nome do aluno, Inclusive o uniforme.
* Material do apoio:: Dicionário para os alunos que ainda não possuem.

Informativo – Compra on-line
A Irium Educação desde 2003 vem consolidando sua posição no mercado e
buscando cada vez mais soluções completas para atender às necessidades dos nossos
clientes. Sendo assim, oferecemos a venda direta de material didático, através da nossa Loja
Virtual com todas as formas de pagamento para escolha e comodidade do seu cliente. O
acesso é simples, veja abaixo:
Endereço da nossa loja virtual: www.irium.com.br/loja_nova
1º passo – Faça o cadastro, clicando no botão CRIAR CONTA. (Essa conta deverá conter
os dados do comprador)
Ao criar a senha, favor anotar em algum lugar seguro, pois a mesma poderá ser solicitada
posteriormente.
Ao terminar o cadastro clicar em CADASTRAR.
2º passo – Agora será necessário cadastrar o aluno(a) e a escola em que estuda.
No campo Código da Escola insira o seguinte código: 0403CPK (Atenção usar letras
maiúsculas)
Após preencher clicar em ADICIONAR O ALUNO(A) , o nome cadastrado aparecerá logo
abaixo e após conferir clicar em CONCLUIR.
3º passo – Agora você deverá escolher o produto a ser adquirido, selecione a quantidade e
clique em ADICIONAR.
4º passo – Clicar no ícone do carrinho, que está localizado no canto superior direito da
tela,conferir o pedido e em seguida clicar em FECHAR COMPRA
5º passo – Adicione o endereço que deverá ser do comprador, porém o produto será
entregue na escola. Após o preenchimento, clique em SALVAR.Escolha o endereço
cadastrado e clique em CONTINUAR.
Abrirá uma tela para escolher as formas de pagamento.Que poderá ser no cartão de crédito (
acima de R$200,00 em 6x sem juros) ou boleto parcelado em até 4 vezes sem juros.
Após a escolha preencher com os dados solicitados e clicar em CONCLUIR
Se a escolha for por boletos deverá escolher a forma de parcelamento e clicar em
CONCLUIR. Automaticamente abrirá uma nova aba já com os boletos.
Se a escolha for pelo cartão de crédito você deverá preencher todos os dados solicitados,
escolher a forma de parcelamento e clicar em CONCLUIR. Esta compra estará assegurada
pelo PAGSEGURO.
Ratificamos que o material será entregue na escola. A escola mediante a listagem atualizada
da editora entregará o material para o aluno.
Qualquer dúvida entre em contato conosco.
Atenciosamente,
Irium Educação
Telefones: 0800 024 3665
atendimento@irium.com.br

