
MATERIAL DIGITAL GEEKIE ONE – ENSINO MÉDIO SANFRA 2023 

No Ensino Médio, o material didático dos estudantes é digital, fornecido pela Geekie One. Essa plataforma 
pedagógica digital dispõe de um sistema de inteligência para acompanhamento acadêmico dos alunos na 
realização de atividades, trabalhos e avaliações. Para utilização do material digital, os alunos receberão no 
início do ano letivo um notebook do tipo Chromebook, após assinatura de um contrato de comodato. 

• A aquisição é feita diretamente no site da Geekie: https://loja.geekie.com.br/ 

• O código de compra é 8FZMZHIX. 

• Todos os estudantes devem iniciar o ano letivo com o material adquirido. 

• Para novos alunos em 2023: clique aqui para visualizar o tutorial de compra. 

• Para alunos veteranos que já utilizaram o Geekie One em 2022: clique aqui para visualizar as 

orientações. 

Condições de compra e valores 

• O valor de investimento do material é de R$1.689,49.  

• Compras realizadas até o dia 31/12/2022 terão 6% de desconto no pagamento à vista ou por 

boleto. No cartão de crédito, até essa data, será possível parcelar em até 12x sem juros.  

• Pagamentos realizados até o dia 31/01/2023 poderão ser parcelados em até 10x sem juros no 

cartão de crédito. A partir de fevereiro/2023, o número de parcelas será reduzido 

progressivamente.  

 

Ativação do material digital e entrega dos Chromebooks 

• Após a confirmação do pagamento, a Geekie enviará um e-mail com a nota fiscal e o código de 

ativação do material digital. 

• Em janeiro/2023, o Colégio enviará, para o mesmo e-mail indicado no cadastro de compra, o 

contrato de comodato para assinatura do responsável. 

• Somente após a assinatura do contrato o estudante receberá o seu Chromebook. 

• Os Chromebooks serão entregues em sala nas primeiras semanas de aula. 

A equipe da Geekie está disponível para esclarecimentos de dúvidas no processo de 
compra nos contatos a seguir: 

WhatsApp (11) 93234-5160 ou telefone (11) 2532-4816. 

https://www.geekie.com.br/
https://loja.geekie.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1pRbpnggY0hshGWFHP_vnUfQnJalaOhHV/view
https://meajuda.geekie.com.br/pt-BR/articles/6640836-para-familias-ja-realizei-a-compra-do-material-em-2022-como-fazer-login-na-loja-2023
https://meajuda.geekie.com.br/pt-BR/articles/6640836-para-familias-ja-realizei-a-compra-do-material-em-2022-como-fazer-login-na-loja-2023


Dúvidas frequentes 

1. O Chromebook poderá ser levado para casa? 

Sim. O estudante poderá levar o seu equipamento para casa, permitindo a continuidade dos estudos e 
realização de tarefas.  

2. Onde o equipamento poderá ficar armazenado no Colégio?  

O SANFRA disponibiliza, em parceria com a empresa Global Box, a possibilidade de locação de armários no 
Colégio. 

3. Estudantes terão acesso ao material didático do ano anterior após terminarem o ano? 

Sim. Ao terminar o ano letivo, todo material ficará disponível na plataforma integralmente. 

4. O que fazer com o Chromebook ao final do ano letivo?  

Ao término do ano letivo, todos os equipamentos deverão ser devolvidos, pois os contratos têm duração de, 
no máximo, um ano. 

 


