


Acesse a plataforma de vendas através do link encaminhado pelo colégio em que 
seu filho estuda.
Esta é a tela inicial da plataforma de vendas IS Place:

Acesso à plataforma



Em seu primeiro acesso, será 
necessário se cadastrar na 
plataforma. 

Para isso, clique no botão 
“Cadastrar”.

Cadastro na plataforma



E-mail de 
confirmação

A plataforma encaminhará um e-mail de confirmação ao e-mail cadastrado. É preciso confirmar sua 
conta para poder seguir com o pedido.



Insira suas informações pessoais. 
Todos os itens com * são de 
preenchimento obrigatório. 

Estes serão os dados que constarão 
na nota fiscal do material.

O material será enviado 
considerando o endereço de 
residência cadastrado neste campo.



No campo Informações Pessoais é necessário cadastrar o nome referente ao 
titular do cartão de crédito/dono da conta que realizará o pagamento 
bancário. Isso é necessário para casos de estorno/reembolso da compra. 

O campo específico destinado ao nome do aluno se encontra na seção de de 
Cadastro de Dependentes.

IMPORTANTE



Insira os dados do aluno 
que utilizará o material. 

Caso seja necessário 
cadastrar mais de um 
aluno, clique em “+Tenho 
mais dependentes que 
estudam aqui”.

Cadastro de dependentes



O material será disponibilizado 
na plataforma considerando a 
série selecionada neste campo. 

Por este motivo, é 
imprescindível selecionar a 
série correta. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com 
o colégio do aluno.

Após incluir as informações do 
dependente, clique em “Criar 
Conta”.



Esta será sua página inicial. 

Ela apresentará automaticamente os 
materiais que devem ser solicitados de 
acordo com a série cadastrada no 
campo “Meus Dependentes”.

Conta do usuário



Conta do usuário

Caso deseje acessar suas informações de 
conta, clique no botão de usuário no 
canto superior direito da tela. 

Após, clique em “Minha Conta”.



Este é o menu de sua conta, no qual será 
possível verificar os pedidos realizados e 
demais dados de cadastro.

Caso necessário, é possível alterar as 
informações de conta e de dependentes.

IMPORTANTE: caso as alterações sejam 
feitas após a realização do pedido, é 
necessário entrar em contato com o time de 
atendimento da International School.

Você encontrará nossos canais de 
atendimento na página final deste guia.



Na seção “Meus 
dependentes” você 
consegue ajustar os dados 
de dependentes já inseridos, 
e incluir novos dependentes. 

Reforçamos que, caso o 
pedido referente aos dados 
alterados já tenha sido 
realizado, entre em contato 
com o time de atendimento 
da International School.

Atente-se à informação inserida!



Como fazer um pedido?

Na página inicial, de sua conta, clique em cima do 
material que deseja adquirir. 

Após, clique em “Adicionar ao Carrinho”.



O item aparecerá no campo “Meu 
Carrinho”, no canto superior direito 
da tela.

Clique em “Finalizar” para seguir 
com a compra.

IMPORTANTE: a tela de aplicação do cupom de desconto e as opções de 
desconto de acordo com a forma de pagamento selecionada será liberada 
após clicar no botão “Finalizar”.



Importante: observe se a forma de pagamento escolhida é a correta. 
Depois do envio do material, não é possível alterá-la!
Não há a opção de parcelamento no boleto, somente no cartão de 
crédito.

Selecione a forma de pagamento desejada. Se atente ao tipo de desconto 
disponibilizado para cada opção de pagamento.



Insira o cupom de desconto encaminhado pelo colégio.

IMPORTANTE: para funcionar, o cupom deve ser digitado com letras maiúsculas. 
Também não pode ser inserido nenhum espaço antes ou depois do código. 
Não se esqueça de clicar em “Aplicar Desconto”.



Após, no lado direito de 
sua tela, é possível 
confirmar o valor total 
do pedido, quais foram 
os descontos inseridos 
na compra e também 
qual o livro selecionado.



Clique em “Concluir Pedido” para finalizar.



Ao concluir a compra você terá acesso aos dados de número do pedido, bem como seu status 

de envio.

No caso da compra por boleto, também será possível imprimi-lo clicando no botão “Imprimir 

Boleto”.



Você receberá um e-
mail de confirmação da 
compra.

Você também poderá 
verificar:

- número do pedido
- status de envio -
previsão de entrega.
- forma de pagamento 
selecionada.



Para  checar informações quanto aos pedidos feitos, 
pode-se clicar no ícone de “Minha Conta” (canto 
superior direito da tela).

Nesta tela é possível checar o número do pedido, 
bem como o status, a data em que foi realizado e o 
total pago. 



Para emitir a segunda 
via do boleto, clique 
no ícone de usuário e 
em “Minha Conta”.

2ª via de boleto



Na página “Minha 
Conta”, basta rolar a 
barra de rolagem para 
baixo e clicar em 
“Visualizar pedido”.



Nesta tela é possível 
observar o status do 
pedido, a previsão de 
entrega e o endereço 
de entrega cadastrado 

A segunda via  do 
boleto fica na aba 
“Forma de 
pagamento” em que 
há a possibilidade de 
nova impressão



Dúvidas?

Em caso de dúvidas, acesse o FAQ localizado no rodapé da página inicial do site, no 
menu “Minhas Compras”.



Solicitações?

Caso haja alguma solicitação a ser feita, pedimos que entrem em contato com o Atendimento da 
International School:

Lembre-se de inserir a maior quantidade de informações possível: número do pedido, nome do 

responsável, e-mail cadastrado, nome do aluno. Quanto mais detalhado, mais rápido será 

possível atendê-lo. 



Solicitações?

Também é possível nos contatar através do ícone de contato localizado no canto inferior da página 
inicial do site, no menu “Fique por dentro”:




