
 

COMO COMPRAR O MATERIAL DE CIÊNCIAS PARA 2023 

A aquisição dos materiais de ciências deverá ocorrer virtualmente, diretamente com a 

Experimenta Ciências. O valor do material (uso anual) é de R$304,05 à vista + taxa 

administrativa da plataforma, que poderá ser parcelado em até três vezes conforme sua 

conveniência (com juros).  

 

Os materiais estarão disponíveis para compra a partir do dia 05/12/2022. 

Para efetuar a compra, acesse o site: https://www.experimentaciencias.com.br/ 

Acesse o passo a passo de compra pelo computador: 

https://tinyurl.com/2wvt52fu 

Acesse o passo a passo de compra pelo dispositivo móvel (celular): 

https://tinyurl.com/y6wmjb3s 

 

Os pedidos feitos na loja virtual até o dia 13/01/2023 poderão ser entregues no Colégio com 

frete pago pela Experimenta, modalidade denominada entrega coletiva. Nessa opção, os 

estudantes receberão o material diretamente em sala, na semana de início das aulas. 

Caso a família prefira receber no endereço de sua escolha, o frete será cobrado de acordo com 

a forma de entrega selecionada no ato da compra. 

As famílias que efetuarem a compra do material após o dia 13/01/2022 somente terão a opção 

de receber o material no endereço indicado, sem a opção de entrega no Colégio, com o valor do 

frete acrescido ao valor total do pedido.  

A entrega é feita no prazo de 7 a 20 dias úteis, de acordo com o CEP.  

Devido à garantia, o pacote do material CTC Nacional Básico é lacrado e somente deverá ser 

aberto na sala de aula, na presença do professor. Caso a família abra o pacote dos materiais 

antes, se algum item estiver faltando, ela não será restituída. Salienta-se que o kit contém 

materiais que, se perdidos ou faltantes, podem impactar na aplicação da aula.  

O kit do aluno contém: 

• Livro didático do aluno CTC Nacional  

• Agrupamento de materiais de investigação  

Em caso de dúvidas sobre o processo de aquisição dos materiais, entre em contato com a 

Experimenta Ciências: 

E-mail: atendimento@experimentaciencias.com.br 

Telefone: (19) 3514-6902 / WhatsApp: (11) 96799-8132 
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