
  
  

 

Prezados pais ou responsáveis, 
 

A Editora Elabore, em parceria com o Colégio Militar Dom Pedro II, vem apresentar 
o plano de aquisição de material didático pedagógico para o ano letivo de 2022. 

Para cada serie será disponibilizado uma opção de compra, a saber: 
 1ª SÉRIE (Opção A) Coleção Olimpo Completa (2022, 2023 e 2024), que poderá ser 

parcelada no cartão em até 10 vezes. Código da escola: 22CMDPCOMP 
 1ª SÉRIE (Opção B) Coleção Olimpo (Somente para o ano 2022), que poderá ser 

parcelada no cartão em até 05 vezes. Código da escola: 22CMDP123 
 2ª SÉRIE Coleção Olimpo - Vol. 5, 6, e 7 - Digital e Treinamento PAS - UnB 2ª Etapa - 

Teoria LGG/CHS e MAT/CNT e Caderno de Atividades - Impresso, que poderá ser 
parcelada no cartão em até 05 vezes. Código da escola: 22CMDP123 

 3ª SÉRIE Coleção Olimpo - Vol. 8, 9, e 10 - Digital e Treinamento PAS - UnB 3ª Etapa - 
Teoria LGG/CHS e MAT/CNT - Digital e Caderno de Atividades – Impresso, que poderá 
ser parcelada no cartão em até 05 vezes. Código da escola: 22CMDP123 
 

A aquisição do material didático poderá ser realizada da seguinte forma: 
 

1. Acesse a página da Editora para a aquisição no seguinte endereço: 
https://editoraelabore.com.br/pagamentos/ 

 
2. Digite no espaço apropriado o código de compras reservado para o Colégio para o 

próximo ano: 
Código da escola:  XXXX 

3. No campo “Aluno” preencha as informações solicitadas e escolha a série que seu 
filho/dependente irá cursar no ano letivo de 2022. 

4. No campo “Materiais” selecione a opção disponível de acordo com a série a ser 
cursada e a quantidade. 

5. No campo “Resumo”, certifique-se de que as informações preenchidas estão 
corretas. 

6. No campo “Pagamento”, preencha: 
- Informações pessoais para emissão da nota fiscal; 
- Dados de pagamento via cartão de crédito com opção de parcelamento.  
- Finalize o processo. 

7. Você receberá um e-mail de confirmação do pedido. 
8. O material será entregue para o destinatário da nota fiscal diretamente no Colégio. 

 
O material adquirido poderá ser retirado no colégio durante todo o mês de 
janeiro, após 05 (cinco) dias úteis da data da compra, mediante apresentação 
do comprovante de pagamento. 
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