
COMO ADQUIRIR OS 
MATERIAIS DIDÁTICOS DO 
MODERNA.COMPARTILHA



INTEGRAR TECNOLOGIA E CONTEÚDOS 
A FAVOR DO APRENDIZADO.

MODERNA. 
COMPARTILHA: 

O Projeto Moderna.Compartilha foi pensado para os alunos de hoje, 

conectados e antenados com as novidades de um mundo cada vez mais 

on-line, interativo e veloz.

Para estar ao lado da escola e da família no desafio de educar os alunos do 

século XXI, o projeto trabalha com um kit de materiais didáticos composto por 

conteúdos e recursos digitais e impressos. A integração desses elementos 

é realizada pelos professores, que recebem formação continuada da equipe 

Moderna.Compartilha para engajar as crianças e os adolescentes por meio 

da tecnologia e de conteúdos de qualidade, despertando o seu potencial de 

aprendizagem e o interesse pelo conhecimento para toda a vida.



COMO ADQUIRIR OS LIVROS DIDÁTICOS
PELO SITE DO PROJETO

Os dados de acesso do aluno aos materiais digitais 
estarão disponíveis no menu MEUS MATERIAIS.

MELHOR 
CUSTO- 

-BENEFÍCIO

CADASTRE-SE
2

Depois de inserir os dados do 
aluno e do responsável, crie uma 

senha para acessar o portal. 
O login será o seu e-mail.

ATENÇÃO: Se você é responsável por 
mais de um aluno, já poderá incluir todos 
os nomes nesta etapa ou poderá deixar 

o restante para depois. 

ATENÇÃO: Imprima e apresente o 
VOUCHER PARA RETIRADA DO MATERIAL, 
disponível no menu MEUS MATERIAIS ou 

em ACOMPANHAR PEDIDO.

ENTREGA DOS 
LIVROS IMPRESSOS
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Os materiais estarão à disposição 
para retirada na escola conforme o 

calendário da instituição. 

Clique no botão “COMPRE AQUI”. 
Você será redirecionado para 

o portal de compras.

www.modernacompartilha.com.br

ACESSE O SITE
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CONFIRME OS 
DADOS DO ALUNO
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Na página seguinte, confirme as 
informações cadastradas ou, ainda, 

adicione mais alunos.

ATENÇÃO: Em caso de erros, 
você poderá informar à nossa 

central, que irá auxiliar na 
correção dos dados.

CONFIRME OS 
MATERIAIS DIDÁTICOS
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Selecione o material didático para 
colocar no carrinho de compras 

marcando o quadrado ao lado do 
texto OPÇÃO DE COMPRA.

FINALIZE 
SEU PEDIDO
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Nas páginas seguintes, complete 
o cadastro com os dados para 
entrega, faturamento e forma 
pagamento e ao final confirme 

sua compra.



FALE CONOSCO

0800 770 3004  

atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

www.modernacompartilha.com.br

Im
ag

en
s 

ilu
st

ra
ti

va
s.


