
Como acessar a 

loja e-SAS?

Para acessar a loja e-

SAS da escola é 

necessário  acessar o 

link: esasloja.com.br/

1º PASSO: Acessar o site esasloja.com.br



2º PASSO: Insira a chave de acesso

Na tela inicial do site é necessário que o 

cliente clique na chave que existe no 

canto superior direito da tela



Chave de 

acesso

Informe a chave de 

acesso do Colégio 

Sinodal do Salvador:

sindsalvadoresas23



Cadastro / 

Login

Após informar a 

chave de acesso é 

necessário fazer o 

cadastro.

Caso seja a primeira vez utilizando a loja 

e-SAS é necessário criar o seu cadastro

Caso você já possua cadastro é necessário somente 

inserir o seu CPF ou E-mail e colocar a sua senha 

3º PASSO: Faça o seu cadastro ou login



Cadastro – Cliente

Nesta etapa do 

cadastro é 

necessário 

informar seus 

dados pessoais.

As informações 

servirão para a 

geração da nota 

fiscal de compra 

do cliente.

Tela de cadastro do cliente loja e-SAS



Cadastro – Alunos

Logo após,

é necessário 

informar os dados 

do aluno 

matriculado para 

o qual será 

comprado o 

material.
Tela de cadastro do aluno loja e-SAS



Cadastro – Termos de Uso

Tela de termos de uso loja e-SAS



Após realizar todas as etapas de cadastro ou ter feito o login, 

você acessará a vitrine de materiais da escola.

4º PASSO: Adicione os produtos ao carrinho



Conhecendo 

a vitrine da 

loja e-SAS

Nome do produto

No menu superior fica disponível os menus Perguntas Frequentes e Fale conosco caso queira entrar em contato com 

os nossos canais de atendimento e o menu Minha Conta

Caso queira consultar 

informações sobre quais 

materiais compõem o produto 

clique em “Ver detalhes”

Para comprar o produto 

desejado basta clicar em 

“Adicionar ao carrinho”

E em seguida clicar em 

“Seguir para pagamento”

Nome do cliente cadastrado

Nome do aluno (a) que estará disponível 

o produto, de acordo com a série 

cadastrada



É necessário escolher qual método de 

pagamento deseja para finalizar o pedido. 

Estão disponíveis as seguintes opções:

 Cartão de Crédito

 Cartão de Débito

 Boleto à vista

 2 Cartões de Crédito

 Cartão de Crédito + Boleto á vista

 Cartão de Crédito + Cartão de Débito

5º PASSO: Escolha a forma de pagamento e finalize



O que é o recibo de compra?

Após finalizar o pedido, ou seja, concluir o

pagamento, ficará disponível o recibo de 

compra.

O recibo consiste na confirmação de compra 

do material do aluno. Será necessário 

apresentar o recibo como prova para que a 

escola realize a entrega do material.



Recibo de 

compra

Como retirar?

Compra concluída!



Como saber a previsão de entrega?

Após a finalização do pedido, ficará 

disponível para o cliente um calendário

informando a estimativa de entrega de todos 

os envios dos materiais.

O SAS realiza a entrega dos materiais na 

escola e a escola deverá entregar para os 

alunos de acordo com o seu planejamento.



Pós-compra



Recuperação de senha / e-mail

Caso o cliente esqueça o e-mail cadastrado no site, deverá:

Entrar em contato com o SAS através do e-mail 

atendimento@sas.com.br ou via o telefone 0800.275.3000

Caso o cliente esqueça a senha, deverá:

Clicar no botão “Esqueceu sua Senha?”.Após isso será 

direcionado para uma tela em que deve digitar o e-mail 

cadastrado e depois clicar em “Enviar”. O cliente 

receberá um e-mail com informações para redefinir a 

senha. Após redefinir, ele poderá acessar normalmente 

utilizando o CPF cadastrado e a nova senha.



Calendário 

de entrega

Como consultar?



Como solicitar o reembolso do pedido?

Caso o aluno saia da escola durante o período 

letivo, o comprador pode solicitar o 

reembolso no site referente ao valor 

proporcional dos kits não recebidos.

Para solicitar o reembolso o cliente deverá ir 

no menu Minha conta > Meus pedidos.

O cliente precisará informar quais envios ele 

não recebeu e anexar o termo de reembolso 

na solicitação, após isso a solicitação passará 

por uma análise para aprovação.



Solicitação 

de 

reembolso

1. Clicar em Minha conta

2. Clicar em Meus pedidos

3. Selecionar o pedido que deseja ser reembolsado



Solicitação 

de 

reembolso

Informações do pedido



Solicitação 

de 

reembolso

Informar quais os envios 

foram recebidos

Informar a justificativa do 

cancelamento

Inserir o termo de 

reembolso assinado pelo 

cliente e pela escola



Para alunos que ingressam 

após o início do ano letivo



O que são os combos?

O produto combo existe para alunos que 

ingressam na escola durante o período letivo. 

A composição desse produto é proporcional para 

que o cliente compre apenas os materiais que o 

aluno irá utilizar a partir da data de entrada.

Combo 2º envio

Livros principais dos 

envios 2, 3 e 4

+

Livros suplementares 

anuais

Combo 3º envio

Livros principais dos 

envios 3 e 4

+

Livros suplementares 

anuais

Combo 4º envio

Livros principais do 

envio 4

+

Livros suplementares 

anuais



Combo

Os produtos 

combos ficam 

disponíveis na 

vitrine da escola 

e são liberados 

no decorrer do 

ano

A coleção ficará disponível 

durante todo o período letivo

Os combos serão disponibilizados ao 

decorrer do ano de acordo com o período



Para a escola | Como 

acompanhar os pedidos?



Acompanhamento 

de vendas

Nome do 
aluno

Nome do 
cliente

Informações do pedido

Filtros para consultar pedidos



O atendimento está 

disponível para pais e escolas.

atendimento@saseducacao.com.br

0800.275.3000


