
Em nossa escola, os

benefícios para a

família começam

antes mesmo do

início das aulas!



Comprar os livros

didáticos é muito

mais fácil, rápido

e seguro!



É uma plataforma de

vendas on-line onde

a família compra os

livros didáticos em um

só lugar.



Você não precisa

ficar procurando os

livros didáticos pela

internet.



Quando a família procura pelos livros
didáticos na internet pode encontrar

edições antigas, desatualizadas e que

não são aquelas que serão usadas pela

escola no atual ano letivo.



Comprar os livros didáticos direto
pelo site da escola garante que o

material seja o correto.



E TEM AINDA MAIS

BENEFÍCIOS



Praticidade de comprar todos os livros

didáticos, de diversas editoras, em um

só canal online, com interface

amigável, inclusive via smartphone;

Sem necessidade de múltiplos
deslocamentos e pesquisas na busca
por todos os itens da lista;

Condições de pagamento facilitado;

Descontos exclusivos em livros das
editoras SOMOS Educação;

Garantia da compra dos livros
corretos adotado pela escola;

Transação segura, com emissão de
nota fiscal e proteção pelo Código do
Consumidor;

Apoio por canais de Serviço de
Atendimento ao Cliente (chat,

telefone, e-mail).



SAI BA C O M O

COMPRAR



1 .
Os responsáveis

pelo aluno

acessam o site

da escola e

clicam no botão

da Livro Fácil: www.edusesc.com.br

http://www.edusesc.com.br/


Escolha a unidade

escolar em que seu

filho está matriculado

e acesse o link para

aquisição dos livros
didáticos:

www.edusesc.com.br

http://www.edusesc.com.br/


Importante!

Cada unidade escolar

possui link e código

diferente.

EDUSESC Link Código

Ceilândia www.livrofacil.net/#edusescceilandia ceilandia2021

Gama www.livrofacil.net/#edusescgama gama2021

Taguatinga www.livrofacil.net/#edusesctaguatinga taguatinga2021

https://www.livrofacil.net/#edusescceilandia
https://www.livrofacil.net/#edusescgama
https://www.livrofacil.net/#edusesctaguatinga


2 .
Preencher o nome do

aluno e selecionar a

série.



3 .
A lista de adoção

completa aparece para

conferência.

4 .
Os responsáveis fazem o

cadastro, escolhem a forma

de pagamento e pronto! ;)



E A

E N T R E G A ?



Entrega na

Residência

1. Famílias

compram os

materiais no site

2. Materiais são

entregues na

residência do cliente



Também é possível adquirir os

livros presencialmente:

- Galafassi Editora e Distribuidora

Quadra 02 lote 1110 - SAAN

Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte.

Telefone: 61 3039- 4686



Outras informações:

- A compra poderá ser parcelada em 12x sem juros e o pagamento
pode ser utilizado dois cartões de crédito (parcela mínima de R$
30,00).

- O sistema de ensino da PH é trimestral, portanto a entrega ocorrerá
conforme calendário escolar.




