
Passo a passo 
de como adquirir
o seu Geekie One.

TUTORIAL PARA FAMÍLIAS



Condições especiais para compras antecipadas

Disponibilizamos condições especiais de pagamento para 
compras efetuadas até 18/12/2021:



Pagamentos realizados até 31/01/2022 poderão ser parcelados em até 10x sem juros no cartão de crédito. 
Você também pode pagar à vista através do boleto bancário. 

A partir de fevereiro, o número de parcelas será reduzido progressivamente até o mês de outubro, quando 
ficará em 1 (uma) vez sem juros.

>> Após a compra, a Geekie enviará um e-mail com a nota fiscal e o código de ativação do material digital. 

dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

10x 10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x

A partir do dia 16/11/21 acesse  loja.geekie.com.br  e insira o

código B8985THV  para efetuar a compra.



Acesse: 
http://loja.geekie.com.br

Clique em: 
“Acessar como família”

1
Caso tenha alguma dúvida, confira este vídeo criado especialmente para te apoiar. Também estamos 
à disposição por meio do WhatsApp no botão aqui em baixo ou por  Telefone no n° (11) 2532-4816, 
(disponíveis de segunda à sexta das 9h às 18h - horário de Brasília).



Insira o código de compras fornecido pela 
escola e clique em “Validar código.” Confira se 
o nome e o endereço da escola estão corretos. 

Se você já se cadastrou antes, clique em 
“Já possuo login”. 

Se não, clique em “Continuar”.
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3 Preencha o nome do(a) estudante, ano escolar 
que ele(a) vai cursar em 2022 e o parentesco 

de quem está comprando. Você pode adicionar 
mais estudantes clicando em (+).



Informe seus dados pessoais
e finalize o cadastro clicando em 

“Cadastrar”.3



Selecione o material referente 
ao ano do(a) estudante em 

2022.4

Atenção! Certifique-se que está 
comprando o material para o 

ano/série correto(a).

Colégio  Geekie



Informe a 
quantidade. 

Certifique-se que 
esse é o material 
desejado. Clique 

em “Adicionar ao 
carrinho”.
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Confira as informações de compra e clique 
em “finalizar pedido” ou em “continuar 
comprando” para adicionar outros itens.6

Colégio  Geekie



Selecione o método de pagamento, 
confira todos os dados da compra e 

clique em “Finalizar pedido”. 7

Alameda dos Maracatins, 174 - 04089-000 - São 
Paulo/SP

Alameda dos Maracatins, 174 - 04089-000 - São 
Paulo/SP

Colégio  Geekie



Clicando no canto superior direito você pode acessar 
a aba “Minha conta”, onde é possível alterar 
informações cadastrais e mudar sua senha.

Colégio  Geekie



Ao lado de “Minha 
conta” há também a 
aba “Meus pedidos”, 

onde você pode 
acompanhar o status 

das compras realizadas.

Cliente 1

Cliente 2

000.000.000-00

000.000.000-00

Colégio  Geekie



Após a finalização da 
compra, você receberá 

um e-mail com o 
código de ativação do 

material digital.

Colégio Geekie



Em caso de dúvidas, entre em contato 
através do Whatsapp (11) 93234-5160 

ou telefone (11) 2532-4816. 

ATENDIMENTO E SUPORTE

TelefoneWhatsApp

De segunda a sexta, das 08h às 17h (Horário de Brasília).



Acesse o site e adquira 
já o seu Geekie One.

loja.geekie.com.br


