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INTERASOFT
SISTEMA DE ENSINO

APOSTILAS

Materiais com baixo custo e com a 
qualidade INTERASOFT.

Melhor aprendizagem dos conteúdos 
dos cursos e fixação por mais tempo.

1 Sistema
Interativo 2 Apostila 3 Caderno

de Exercícios
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/ Material Didático: Complementando o Sistema Interativo

Além dos softwares interativos, os cursos INTERASOFT possuem  
materiais didáticos impressos para maior aprendizagem e fixação do  

conteúdo. Nosso software interativo não faz menção ao uso das  
apostilas, mas a INTERASOFT aconselha a utilização das apostilas para  
melhor aprendizagem do conteúdo dos cursos e deixa a critério de cada  
licenciado optar pela aplicação desta importante ferramenta.

/ Material Didático: Alcançando maiores resultados

Vale lembrar que o uso da apostila é fundamental para que o aluno  
alcance maiores resultados no seu aprendizado. A apostila explicativa  

impressa permite ao aluno estudar em casa ou na escola e apresenta o  
conteúdo ensinado durante o curso de forma simples e direta.  
Os cursos de informática possuem apostilas e cadernos de exercícios  
separados, os cadernos de exercícios tem a finalidade de o aluno testar na  
prática tudo o que aprendeu fazendo-o sair do ambiente simulado e aplicando 
diretamente no software estudado.

/ Valores

Com baixo custo e com a qualidade INTERASOFT nossas 
apostilas podem ser adquiridas em nossa loja virtual, 

sem quantidade mínima de compra.

Apostila de Word 2013
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Apostila de Atendente de Farmácia

Imagem ilustrativa da apostila de Atendente de Farmácia. Os valores 
abaixo podem ser alterados.

A4 - 194 pág.
Preto e Branco

R$ 27,60

A4 - 194 pág.
Colorido

R$ 52,82

Apostila de Word 2013

Imagem ilustrativa da apostila de Word 2013. Os valores abaixo  
podem ser alterados.

A5 - 68 pág.
Preto e Branco

R$ 6,27

A5 - 68 pág.
Colorido

R$ 10,69



Apostila de Mat. Financeira HP 12C

Imagem ilustrativa da apostila de Mat. Financeira HP 12C. Os valores 
abaixo podem ser alterados.

A5 - 88 pág.
Preto e Branco

R$ 7,47

A5 - 88 pág.
Colorido

R$ 13,19

Apostila de Fotografia

Imagem ilustrativa da apostila de Fotografia. Os valores abaixo  
podem ser alterados.

A5 - 84 pág.
Preto e Branco

R$ 7,23

A5 - 84 pág.
Colorido

R$ 12,69

A4 - 50 pág.
Preto e Branco

R$ 10,00

A4 - 50 pág.
Colorido

R$ 16,50
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