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LIVROS OBJETIVO 2021 
 

4º ano e 5º ano 

 
Incluídos no material: 

1 livro bimestral para Port./ Mat.; 
1 livro bimestral para Hist./ Geo./ Ciên. 

1 livro bimestral para Inglês; 
Pasta de jogos matemáticos 

Encarte de Mapas; 
Livro extra: Conhecendo o Brasil. 

 
 

R$ 1.380,00 em até 4 vezes no cartão ou no boleto.  
- 1º boleto com vencimento para 05/01/2021 – R$ 345,00 reais. 
- 2º boleto com vencimento para 06/04/2021 – R$ 345,00 reais. 
- 3º boleto com vencimento para 06/06/2021 – R$ 345,00  reais. 
- 4º boleto com vencimento para 06/09/2021 – R$ 345,00 reais. 

Os livros são encomendados mediante ao pagamento dos boletos, 
importante, ocorrendo o pagamentos do boleto fora do prazo irá atrasar a 
compra na editora, ocasionando demora na entrega do livro para o aluno.  

ou com desconto 

R$ 1.190,00 a vista no PIX, débito ou transferência. 
Pagamento até 05/01/2021. 

------------- 
1º data de retirada na editora dos livros do 1º bimestre (10/01/2021) 
2º data de retirada na editora dos livros do 1º bimestre (10/02/2021) 

6º ao 9º ano 

Incluídos no material: 
1 livro bimestral para Port./ Mat.; 

1 livro paradidático bimestral; 
1 livro bimestral para Hist./ Geo./ Ciên./ Arte; 

1 livro bimestral para Inglês; 
 

R$ 1.530,00 em até 4 vezes no cartão ou no boleto.  
- 1º boleto com vencimento para 05/01/2021 – R$ 382,50 reais. 
- 2º boleto com vencimento para 06/04/2021 – R$ 382,50 reais. 
- 3º boleto com vencimento para 06/06/2021 – R$ 382,50 reais. 
- 4º boleto com vencimento para 06/09/2021 – R$ 382,50 reais. 

Os livros são encomendados mediante ao pagamento dos boletos, 
importante, ocorrendo o pagamentos do boleto fora do prazo irá atrasar a 
compra na editora, ocasionando demora na entrega do livro para o aluno.  

ou com desconto 

R$ 1.315,80 a vista no PIX, débito ou transferência.  
Pagamento até 05/01/2021. 

------------- 
1º data de retirada na editora dos livros do 1º bimestre (10/01/2021) 
2º data de retirada na editora dos livros do 1º bimestre (10/02/2021) 

 
 

 
 
 
 


