Conheça o projeto
Compartilha
e saiba como comprar os
materiais didáticos para
o seu filho

Escolas Start

O FUTURO DA EDUCAÇÃO, HOJE.

O Compartilha é um projeto global, presente em 16 países e com
mais de 1 milhão de alunos no mundo. Estamos preparados para
trilhar uma jornada de aprendizagem que une o melhor do mundo
presencial com todo o potencial que o universo digital traz para
tornar o estudo mais significativo.

Neste sentido, o projeto Compartilha conta com a chancela do ISTE,
referência internacional para tecnologia na educação. Além disso,
trazemos conteúdos de qualidade baseados nas competências
gerais da BNCC e acompanhamos a formação contínua dos
professores por meio do Programa de Desenvolvimento Docente.

Oferecemos um kit completo de materiais em diversos formatos que
ajudam a desenvolver as competências cognitivas, socioemocionais
e digitais dos alunos.

Confira o passo a passo da compra on-line
e garanta o aprendizado efetivo do seu filho.
É fácil, prático e rápido!
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ACES SE O NOSSO SITE M O DE R N ACO M PA RT I L H A .CO M . BR
Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior.

CADASTRE-SE O U FAÇA O LO G I N
Caso você já tenha comprado conosco anteriormente, basta iniciar a sessão
inserindo seus dados de login e senha. Se não tiver cadastro conosco,
cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável pelo aluno
(CPF cadastrado na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido).
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CONFIRME OS DA DOS D O A LU N O
Na tela seguinte, confirme todas as informações cadastradas.
Os alunos vinculados ao perfil do responsável são puxados automaticamente
pela plataforma. Basta confirmá-los para seguir com a compra.

ESCO LHA E ENTREGA DOS CO N T EÚDO S DI DÁT I CO S
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Essa opção de compra engloba o projeto Compartilha de forma integral
e seu filho terá acesso a todo o material didático escolhido pela escola
e aos recursos digitais disponíveis.
Caso os livros sejam impressos, eles estarão à disposição para RETIRADA
NA ESCOLA, conforme o calendário da instituição de ensino.
Dica: imprima o voucher da compra, clicando no seu nome no lado esquerdo da tela
e indo em MEUS PAGAMENTOS. A entrega dos livros acontecerá somente
com a apresentação desse documento.
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Caso você não queira optar pela compra do pacote completo, você verá
do lado direito da tela um botão escrito VENDA FRACIONADA. Essa
opção é um canal de venda alternativo. Por ela, é possível adquirir
de maneira avulsa somente os materiais didáticos que precisar. Os livros
impressos escolhidos serão entregues NA RESIDÊNCIA ou no endereço
cadastrado no momento da compra e o frete será cobrado.
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F INA LIZE SEU PEDIDO
Complete o cadastro e, seguindo os passos, finalize a sua compra.
Dica: Acompanhe seu pedido
Veja o status da sua compra no clicando no seu nome, do lado
esquerdo da tela, e indo em MEUS PAGAMENTOS.

Dúvidas durante a compra?
Entre em contato com a nossa Central de Atendimento:
0800 770 3004
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

FORMAS DE

PAGAMENTO
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CARTÃO DE C RÉDITO
Pagamentos realizados até 31/1/2022 poderão ser parcelados em até dez
vezes sem juros.

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

Para a sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito
para o pagamento.
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

As compras realizadas à vista em dezembro/21 terão o desconto mencionado
a seguir.
dez/21
3%

2

TR ANSFERÊNC IA ELETRÔ N I C A E M PA R C ELA Ú N I C A
As compras realizadas em dezembro/21 terão o desconto mencionado a seguir.

dez/21
5%
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BOLETO B A NCÁ RIO EM PA R C E L A ÚN I CA
As compras realizadas em dezembro/21 terão o desconto mencionado a seguir.
dez/21
5%

IMPORTANTE: ao realizar o pagamento e com a confirmaçãoda compra, você irá gerar
o voucher/comprovante do pagamento para apresentar no colégio e retirar o material,
conforme o segmento no qual o aluno esteja matriculado para o ciclo de 2022.

Confira os benefícios de
adquirir o pacote completo
de conteúdos didáticos
Compartilha:
• Acesso ao Sistema de Gestão de
Aprendizagem, plataforma de sala
de aula digital que traz recursos
que potencializam o ensino
híbrido como biblioteca, fórum,
atividades, livros digitais interativos
e mensageria.
• Soluções exclusivas e recursos
digitais de apoio às aulas.
• Acompanhamento das aulas e do
desenvolvimento acadêmico do
seu filho via plataforma.

www.modernacompartilha.com.br

modernacompartilha

modernacompartilha

compartilhaeducacao

