
Livraria e Papelaria 
Salvatoriana 

Manual de Compra



Siga o passo a passo e veja 
como ficou fácil adquirir o
material didático online!



Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

Acesso Pesquisa Carrinho de 
compras

Finalização 
do pedido



Passo 1

Acesso



O acesso a Livraria está no nosso 
site, clicando em Gestão 
educacional.



Acesse o portal Gestão 
Educacional, selecione 
o Perfil Responsável do 
Aluno e informe o seu 
login e senha.



Clicar em “Acessar Loja Virtual” e 
será direcionado para a Livraria.



Passo 2

Pesquisa de 
produtos
A busca pelos produtos pode ser realizada 
de três formas:



Para localizar o produto:

3) Digite o nome do livro 
no campo "O que você 
está procurando?".2) Ou acesse os 

produtos em destaques, 
basta rolar a tela.

1)  Acesse os menus disponíveis: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio. Clicando no Nível, 
serão apresentados todos os produtos 
disponíveis do ano letivo. 



Passo 3

Carrinho de 
compras



Clicando no CARRINHO ao lado da 
opção comprar você estará 
adicionando um produto ao carrinho.

 

 

Clicando na opção “COMPRAR”, você 
será direcionado ao cadastro do 
produto.



Aqui você poderá alterar a 
quantidade do produto 
selecionado e, em seguida, 
clicar em Comprar, sendo 
direcionado para a tela de 
Finalização do Pedido.



Outra forma de acessar o 
carrinho é clicando no ícone e na 
sequência clicando no botão 
"Meu Carrinho". 

Para esvaziar o carrinho, clique 
em "Cancelar Pedido". 



Na Finalização do pedido, no 
ícone de itens, é possível remover 
algum produto, alterar a 
quantidade ou continuar 
comprando.

Você pode remover um item clicando no X vermelho ao lado do produto.
Pode ser alterada a quantidade de cada item clicando em quantidade. 
Também é possível clicar em “Continuar comprando”. 



No ícone financeiro, será 
selecionado a forma de pagamento 
via boleto (à vista) ou cartão 
(parcelado).

 

Observação:

O boleto será encaminhado para 
o email do responsável 
financeiro até o primeiro dia útil 
após a compra.

O pagamento do boleto poderá 
ser feito 24 horas após o 
recebimento do mesmo.



No ícone "Observações" é possível 
registrar alguma anotação a 
respeito do pedido. 



Pagamento Via Boleto

No ícone "Concluir Pedido" será 
apresentado o resumo do pedido, 
com dados de pagamento, endereço 
de entrega (sempre será no Colégio) 
e observações. (Passar para página 
22 - Passo 4)

              Pagamento Via Cartão

Após clicar em “Concluir Pedido” será 
solicitado os dados do cartão de crédito.



Na compra feita com cartão, será 
direcionada para tela onde 
selecionará a bandeira do cartão.

Para informar os dados do cartão, rolar 
a barra do navegador para baixo.



Informar o número do cartão e após 
clicar em “PROSSEGUIR”.



Informar a validade do cartão e o código 
de segurança.

Informar o número de parcelas do 
pagamento.



Para concluir o pagamento, clicar em 
“CONFIRMAR PAGAMENTO”.



Passo 4

Finalização 
do pedido



No ícone "Concluir Pedido", será 
apresentado o resumo do pedido, com 
dados de pagamento, endereço de 
entrega (sempre será no Colégio) e 
observações. 

Este passo conclui o pedido que pode 
ser impresso ou direcionado aos “Meus 
Pedidos”.



Para acompanhar o seu pedido, 
basta clicar em  "Minha Conta" e 
depois em "Pedido". 



Para ser direcionado ao 
detalhamento do produto, 
clique no código do 
produto.

Neste detalhamento é possível acompanhar as etapas de 
faturamento, situação financeira, distribuição e entrega 
do pedido. 

IMPORTANTE! Na distribuição lembrar que o material será 
entregue no Colégio, diretamente ao estudante.



Em "Minha Conta" será possível 
imprimir a segunda via da nota 
fiscal, a segunda via do boleto (caso 
opte por esta forma de pagamento), 
os títulos pendentes de pagamento, 
contatos da Livraria e ajuda do site.



SAC
(48) 99610-6956

livraria@redesalvatoriana.org.br

Horário de Atendimento:

 08:00 às 12:00

e

13:30 às 18:00 

Obrigado!




