Para 2021, o Colégio Magnum mantém a adoção do programa CTC! PREMIUM da
Experimenta Ciências, material utilizado desde 2010, consagrado e aprovado
pedagogicamente pelas equipes de professores e coordenadores do Colégio.
Em 2020, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo de forma devastadora e causou um
impacto e exigiu adaptações na aplicação e utilização dos materiais de Ciências, nas aulas
programadas.
O valor do kit contendo livro didático do aluno e material de experimentação em 2020 foi de
R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) e em 2021 seria o mesmo valor.
Considerando a situação atípica e a necessidade de redução de custos, o Colégio Magnum
negociou com a Experimenta e conseguiu um acordo e, em caráter excepcional, o preço
deste material para 2021 será de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) para
pagamento à vista, em boleto. Além disso, serão acrescidos ao kit individual os materiais que
antes eram usados coletivamente.
O material deverá ser adquirido pelos pais ou responsáveis na loja virtual da Experimenta,
através do site www.experimentaciencias.com.br.
As compras efetuadas até 25 de janeiro de 2021 terão também o benefício da isenção de
frete.
O material será enviado em pacotes individuais para o Magnum, com identificação com o
nome de cada aluno, até 10 de fevereiro de 2021 e o Colégio fará a entrega para os alunos.
Para os pais ou responsáveis que adquirirem o material após o dia 25 de janeiro de 2021, o
frete será cobrado de acordo com a tabela dos Correios e o material será entregue no
endereço do aluno (endereço cadastrado no site). Outros pontos de vendas, como livrarias,
poderão atender à demanda também, mas os valores praticados não são garantidos pela
Experimenta, permitindo desta forma o livre comércio.
Ficou acordado também que o valor do produto CTC! NACIONAL PREMIUM da Experimenta
Ciências para 2022 será de R$ 319,00 (valor de 2020).
A Experimenta não fará o reajuste deste produto até o final de 2022, confirmando mais uma
vez a parceria que deseja manter com o Colégio Magnum.
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