
    Seu filho vai publicar um livro!  

Esse ano, o Colégio Omega vai transformar seu filho em um autor de verdade, ele vai 

escrever e ilustrar individualmente seu próprio livro!  O resultado você verá em um inesquecível 

evento “Uma Noite de Autógrafos”, quando as crianças serão homenageadas e poderão autografar 

suas obras. A emoção desse dia é garantida! 

A Estante Mágica é o maior projeto de incentivo à leitura do Brasil e tem a missão de 

contribuir para o desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura das crianças. E agora é a 

vez do seu pequeno! Não fique de fora! Você terá a oportunidade de escrever a biografia da sua 

estrela literária; ela vai ocupar um espaço especial junto com a foto do seu filho, marcando a 

finalização do livro! 

Para isso, acesse: www.estantemagica.com.br/pais e realize o seu cadastro, com e-mail, 

CPF e senha. Em seguida, adicione a escola e o seu filho. 

Se o seu filho já participou do projeto em anos anteriores, você pode acessar a plataforma 

com seus dados de acesso já cadastrados! No entanto, você precisará se conectar com o novo 

cadastro do seu filho. Basta entrar com seu e-mail e senha, clicar em “Adicionar filho” na barra 

superior azul da plataforma e inserir o nome dele e da escola, validando o cadastro de 2019 :D 

Sobre os preços, descontos e formas de pagamento: 
 
Preço do livro de capa dura: R$59,00  
Preço do livro de capa mole: R$39,00.  
 
Possuímos também os pacotes especiais dos livros de capa dura, que são: 

- 1 livro sai a R$59,00 
- a partir de 4 livros do mesmo aluno o valor cai para R$45,00 
- a partir de 8 livros do mesmo aluno o valor cai para R$39,00 

  
Em relação às formas de pagamento: 
No cartão de crédito, o pagamento pode ser parcelado em 2x se o pedido for de até 3 exemplares, 
parcelado em até 4x se o pedido for de 4 a 7 exemplares e parcelado em até 6x se o pedido for 
a partir de 8 exemplares. 
Já o boleto bancário é à vista, com vencimento para o dia seguinte.  

 
 

Acesse: www.estantemagica.com.br/pais 
Alguma dúvida?  Mande um e-mail para euamo@estantemagica.com.br 

Salvador 09 de Julho de 2019. 
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