
 
 

Lista de Material Didático – Colégio São Judas Tadeu/2019 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Compartilhamos as novidades para aquisição de materiais didáticos para o ano de 2019. O nosso               
objetivo é apoiar as famílias nesta importante etapa de preparação para o novo ano letivo, através de                 
melhores condições para a aquisição e logística de disponibilização dos materiais didáticos, com os quais               
trabalharemos em 2019. 

 
Os pais e/ou responsáveis poderão adquirir os livros das Editoras: Ática, Atual, Saraiva e Scipione               

diretamente com a Distribuidora de Livros Dom Quixote por meio das opções de compra on-line ou                
presencial, com desconto diferenciado em relação ao preço das livrarias. 

 
Abaixo encaminhamos o passo a passo para compra on-line e os horários de atendimento para               

compra presencial no Colégio: 
 
 
1- Compra on-line (via site): 
 
A partir do dia 01 de Janeiro de 2019 
 
1.1 Acesse o site www.domquixote-rs.com.br 
1.2 Realize o cadastro onde diz, NOVO CADASTRO, colocando o seu e-mail e clicando em QUERO ME                 
CADASTRAR. Preencha o cadastro até o fim. 

1.3 Depois disso retorne novamente para a mesma página do site e preencha o campo, ACESSE SUA                 
CONTA. Coloque seu e-mail, sua senha e onde diz CUPOM  digite Saojudas2019 e clique em login. 

Após o login poderá escolher a série que seu filho estuda e fazer a seleção dos materiais didáticos                  
para aquisição. 

 
2 -  Formas de pagamento (vendas via site): 
 

● Boleto bancário (valor total à vista) 
 

● Cartão de crédito (parcelado)  

Parcelamentos em até 6 vezes sem juros.  

3 - Entrega do material: 
 
Os livros adquiridos no site terão duas modalidades de entrega: 

● Via Correio (Sedex) envolvendo o custo do frete por conta das famílias, prazo de envio 7 dias. 
 

● Entrega aos pais e/ou responsáveis diretamente no Colégio, mediante apresentação de           
documento de identificação e comprovante de pagamento. 

 
Local: Colégio São Judas Tadeu 
 
Data: 19 a 22/02/2019 
 
Horários de atendimento: 8h às 20h  
 
 
4 - Compra presencial (no Colégio) 
 

A Distribuidora de Livros Dom Quixote estará comercializando os livros diretamente no Colégio e              
serão entregues no momento da compra. (com desconto diferenciado em relação ao preço das livrarias). 

http://www.domquixote-rs.com.br/


 
Datas e horários de atendimento:  
18/02/2019 das 13h às 20h 
19/02 a 22/02/2019 das 8h às 20h 
 
 
Formas de pagamento (vendas via presencial) 
 

● Dinheiro ou cartão de débito (à vista) 
 

● Cartão de crédito (parcelado)  

● Parcelamentos em até 6 vezes sem juros. 


