Conheça e saiba
como comprar

Sabemos do desafio para formar seu filho em todas as dimensões,
numa sociedade que se reinventa a cada instante. No DNA do
Moderna Compartilha, temos a cultura digital como forma de
ressignificar a relação com os novos conhecimentos.
Nossos três pilares envolvem mais do que recursos tecnológicos,
apresentam soluções 360° para empoderar a escola do seu filho
nos novos cenários do mundo. Por meio do nosso Programa de
Desenvolvimento Compartilha, trazemos conteúdo de qualidade,
tecnologia e formação contínua dos professores.
Oferecemos um kit completo de materiais que garante a
implementação do projeto e potencializa o aprendizado do seu filho,
desenvolvendo competências cognitivas, socioemocionais e digitais.

Uma escola completa.
Aqui, pessoas, tecnologia
e conteúdo caminham juntos.
O Moderna Compartilha foi desenvolvido para ser
trabalhado pela escola de forma integral, com o uso
de livros didáticos apoiados em recursos digitais.
Garanta o aprendizado efetivo do seu filho com comodidade.
Abra e confira o passo a passo da compra on-line.
É fácil, prático e rápido!
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Acesse o site

Cadastre-se

www.modernacompartilha.com.br

Insira os dados do aluno e do
responsável para criar uma senha e ter
acesso a todas as funcionalidades do
portal. O login será sempre o seu e-mail
e, caso você seja responsável por mais
de um aluno, poderá incluir o nome de
todos já nessa etapa.

Depois, basta clicar em “COMPRE AQUI”
e, em seguida, escolher o nível de ensino
do seu filho.

Confirme os
dados do aluno
Na tela seguinte, confirme todas
as informações cadastradas. Aqui,
você também poderá adicionar mais
alunos, caso ainda não tenha feito
isso anteriormente.

Escolha e entrega dos materiais didáticos
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Melhor custo-benefício
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Ao escolher a opção 1, você adquire o projeto Moderna Compartilha integral e
seu filho terá acesso a todo o material impresso e recursos digitais disponíveis.
Os materiais estarão à disposição para RETIRADA NA ESCOLA, conforme o
calendário da instituição de ensino.

Dica:
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A opção 2 é um canal de venda alternativo.
Por ela, é possível adquirir de forma
avulsa somente os livros de que precisar.
Os livros escolhidos serão entregues
NA RESIDÊNCIA ou no endereço
cadastrado no momento da compra.

Imprima o voucher da compra no menu MEUS MATERIAIS ou em ACOMPANHAR PEDIDO.
A entrega dos livros acontecerá somente com a apresentação desse documento.
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Finalize seu pedido
Complete o cadastro e, seguindo os passos,
finalize a sua compra.

Dica: Acompanhe seu pedido
Veja o status da sua compra no menu
ACOMPANHAR PEDIDO.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 770 3004
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

Espaços exclusivos para a família
O Moderna Compartilha tem como objetivo estreitar
a comunicação entre a escola e a família, a favor do aluno.

Praticidade pelo seu smartphone!
Portal que reúne textos, podcasts e infográficos desenvolvidos por
especialistas sobre temas relevantes à educação dos alunos com o
intuito de promover debates e análises sob a perspectiva da família.

Desenvolvimento
emocional

Edu XXI

Aprendizagem
eficaz

Qualidade
de vida

/Moderna.Compartilha
0800 770 3004

Desenvolvido para facilitar a interação das famílias com
as atividades escolares*. O canal traz informações que
podem ser acessadas a qualquer hora e lugar, como:

Calendário das entregas de
trabalhos, provas e eventos.

Notificações sobre faltas
ou atrasos dos alunos.

Notas das provas.

Troca de mensagens
entre usuários.

Progresso acadêmico com
relatório das notas.

modernacompartilha.com.br
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

*Consulte a implementação do FamíliAtiva em sua escola.

90001332

E mais:

