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Como adquirir os 
materiais didáticos do 
Moderna.Compartilha



Os alunos deste século estão conectados com novas ideias, 
novas necessidades e comportamentos, fazendo com que a 
sua relação com o conhecimento adquira um novo formato, 
uma nova relação com seu estudo e um contexto escolar 
mais próximo do seu dia a dia, mais antenado, mais on-line, 
interativo e veloz. 

 Ao mesmo passo, esse novo mundo tão mutável, que todos 
nós estamos enfrentando e aprendendo a lidar, pede por 
jovens motivados e engajados com o que estudam, capazes 
de gerir sua própria rotina de aprendizagem e de ampliar 
seu potencial. 

O projeto Moderna.Compartilha é uma proposta a esse 
cenário, que integra tecnologia e conteúdos diferenciados 
para potencializar a aprendizagem, sempre em parceria com 
escolas de referência.

Acreditamos que juntos podemos preparar esses estudantes 
para ingressar com maior êxito nesse mundo que já estão 
ajudando a construir.

MODERNA.COMPARTILHA: 
INTEGRAR TECNOLOGIA
E CONTEÚDOS A FAVOR
DO APRENDIZADO.



LIVROS DIDÁTICOS

Você poderá contar com a 
experiência e a qualidade 
dos livros didáticos da 
Editora Moderna, sempre 
definidos por sua escola, 
para que respeitem e 
atendam aos objetivos 
educacionais de cada 
instituição.

Exclusiva do projeto 
Moderna.Compartilha, é 
composta por conteúdos 
e ferramentas on-line, 
comercializados somente 
pelo site de vendas. Nas 
próximas páginas, você 
poderá conhecer em detalhes 
todos esses elementos, seus 
objetivos para o aprendizado 
do aluno, formato, meio de 
acesso e de que série 
escolar faz parte.
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OS MATERIAIS DIDÁTICOS 
DO PROJETO MODERNA.COMPARTILHA

O Projeto Moderna.Compartilha foi pensado para os alunos de hoje, 
conectados e antenados com as novidades do mundo. Por esse motivo, 
o kit de materiais didáticos é composto por conteúdos digitais, impressos 
e ferramentas on-line para a gestão da aprendizagem do estudante. É a 
integração desses elementos sob a condução de professores capacitados 
e em constante evolução, outra área de atuação fundamental do projeto, 
que torna a experiência pedagógica diferenciada e impulsiona o 
engajamento do aluno.



NOSSO SITE DE VENDAS

OPÇÕES DE COMPRA

Cientes da conectividade que impacta toda nossa rotina, e da importância de levar 
praticidade às famílias, oferecemos a venda dos materiais didáticos por meio de um 
portal e-commerce dedicado ao projeto, o Site de Vendas Compartilha.

Você verá que existem duas opções para adquirir materiais didáticos no site de vendas:
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A. Rede.Compartilha + Livros Didáticos
Ao adquirir o kit de materiais didáticos pelo site de vendas Compartilha 
no endereço www.modernacompartilha.com.br você possuirá um 
melhor custo-benefício se comparado a opção B. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Ao comprar os livros no site de vendas, os valores praticados seguirão 
a tabela oficial da Editora Moderna, sugerida para as livrarias que 
revendem os nossos materiais. 
 
REDE.COMPARTILHA 
Esta opção garante um valor diferenciado para a Rede.Compartilha, 
sempre menor em comparação à compra desse item separadamente. 
Os valores estarão disponíveis para compra após cadastramento do 
responsável no site de vendas. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO

• Cartão de crédito em até 10 vezes sem juros 
• Boleto à vista
•  Transferência bancária à vista  
 
ENTREGA 

Os livros didáticos e o livro impresso Habilidades Digitais da Rede.Compartilha 
serão entregues no endereço solicitado pelo comprador.

A Rede.Compartilha é um elemento exclusivo do Projeto Moderna.Compartilha, por isso,
só poderá ser adquirida pelo site de vendas do projeto.

Ao adquirir somente a Rede.Compartilha pelo site de vendas Compartilha 
no endereço www.modernacompartilha.com.br atente-se que são 
alterados benefícios da oferta como preço, meio de pagamento e entrega. 
 
LIVROS DIDÁTICOS  

Nesta escolha, os livros são adquiridos pelos responsáveis 
do aluno(a) em qualquer livraria, sem as condições especiais do 
site de vendas Compartilha. 
 
REDE.COMPARTILHA 
Compra da Rede.Compartilha sem condição especial. Os valores 
estarão disponíveis para compra após cadastramento do responsável 
no site de vendas. 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO  
• Cartão de crédito sem parcelamento
• Boleto à vista
•  Transferência bancária à vista 
 
ENTREGA 
Apenas o livro Habilidades Digitais da Rede.Compartilha será 
entregue no endereço solicitado pelo comprador.

B. Rede.Compartilha

ou

OPÇÕES DE COMPRA

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



COMO ADQUIRIR OS
MATERIAIS DIDÁTICOS

WWW.MODERNACOMPARTILHA.COM.BR

1 ACESSE O SITE

Na página  
inicial, clique  

no menu  
“COMPRE AQUI”.

Pesquise o primeiro nome do aluno e, quando 
os resultados aparecerem, selecione o item 
com o nome completo dele. Automaticamente, 
aparecerá sua lista de materiais didáticos.
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Após a confirmação 
do pagamento, feita 
pela instituição 
bancária ou pela 
operadora de cartão 
de crédito, as 
informações de login 

do aluno e do cadastro de sua senha 
para acesso aos livros digitais e demais 
componentes da Rede.Compartilha 
estarão disponíveis no site de vendas.

RECEBA ACESSO AO PORTAL 
MODERNA.COMPARTILHA

Os livros didáticos e o livro impresso Habilidades 
Digitais da Rede.Compartilha serão entregues no 
endereço solicitado pelo comprador.

Apenas o livro 
Habilidades Digitais 
da Rede.Compartilha 
será entregue no 
endereço solicitado 
pelo comprador.

RECEBA OS MATERIAIS 
IMPRESSOS

OPÇÃO DE COMPRA A

OPÇÃO DE COMPRA B

LOGIN   ******
SENHA  ******

ENTRAR
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DICA: você poderá 
incluir todos os 
alunos sob sua 
responsabilidade em 
uma mesma compra, 
se assim desejar.

SELECIONE O ALUNO

EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA
0800 770 3004

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO
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A. Rede.Compartilha + Livros Didáticos

O site de vendas apresentará as duas opções disponíveis para aquisição, escolha de acordo 
com sua preferência. Fique atento: a compra de todos os materiais didáticos pelo site garante 
a você mais benefícios.

B. Rede.Compartilha

ou

ESCOLHA AS OPÇÕES DE COMPRA



REDE.COMPARTILHA
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ENSINO FUND. I

A proposta da Xmile Learning 
é utilizar a tecnologia a favor da 
aprendizagem, por meio de games 
interativos e atividades desafiadoras.

A Xmile considera os diferentes ritmos 
e níveis de aprendizado sem fomentar 
a competição e propõe a resolução 
de problemas multidisciplinares 
que contemplam a diversidade e 
pluralidade do mundo.

SISTEMA ON-LINE ACESSÍVEL PELO PORTAL 
MODERNA.COMPARTILHA E POR APLICATIVOS 
PARA IOS E ANDROID, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2016, DISPONÍVEL PARA QUEM ADQUIRIR A REDE.
COMPARTILHA, TANTO NA OPÇÃO DE COMPRA A 
QUANTO NO B.*

CONTEÚDO PEDAGÓGICO

São 160 desafios para cada ano escolar que 
abordam Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências Humanas e da Natureza de forma 
interdisciplinar.

DINÂMICA DO JOGO
As narrativas acontecem em mundos imaginários, 
mas os problemas representam situações do 
mundo real. Assim, proporcionam a prática 
do conteúdo escolar, estimulando um nível de 
compreensão mais profundo e significativo.



ENSINO FUND. II (6ª e 7ª)ENSINO FUND. I

O cotidiano dos alunos está 
repleto de novas tecnologias. 
Saber utilizá-las com criatividade, 
responsabilidade, ética e segurança 
é essencial.

Essa coleção trabalha habilidades 
que levam à melhor inserção das 
crianças no mundo real e virtual, 
proporcionando o desenvolvimento 
de competências importantes para 
o ambiente escolar/universitário e o 
mercado de trabalho.

UM LIVRO IMPRESSO E UM LIVRO DIGITAL POR ANO 
(ACESSÍVEL  ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016), DO 1º AO 
7º ANO. TODOS OS MATERIAIS ESTARÃO DISPONÍVEIS 
PARA OS QUE ADQUIRIREM A REDE.COMPARTILHA, 
TANTO NA OPÇÃO DE COMPRA A QUANTO NO B.*
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ENSINO MÉDIOENSINO FUND. II

A plataforma English Attack combina vídeo, fotos, 
jogos e rede social para atender às demandas do 
aluno atual, que convive diariamente com estas 
mídias. Além de mantê-lo motivado, seus recursos 
provêm um contexto real do uso da língua e fornece 
a prática suficiente para diversos níveis e estilos 
de aprendizagem.

INGLÊS PARA UMA 
GERAÇÃO DIGITAL 
Atividades interativas apresentam 
conteúdo atual e feedback instantâneo, 
motivando o aluno a ir até o final.

AUTONOMIA
O aluno escolhe a atividade 
compatível com o seu nível, dentro 
do assunto que mais o interessar.

SISTEMA ON-LINE ACESSÍVEL PELO 
PORTAL MODERNA.COMPARTILHA, ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2016, DISPONÍVEL 
PARA QUEM ADQUIRIR A REDE.
COMPARTILHA, TANTO NA OPÇÃO 
DE COMPRA A QUANTO NO B.*Im
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* Informações sobre as opções de compra estão disponíveis na página intitulada “Como adquirir os materiais didáticos”.

VIDEO BOOSTER
• Filmes, seriados e música.
• Trabalha compreensão global e detalhada, 

habilidades leitoras e auditivas, além de gramática 
e vocabulário.

PHOTO VOCAB
• Dicionários visuais com vocabulário, collocations, 

expressões idiomáticas e gírias.
• Cada item é ilustrado, conceituado, usado em 

contexto e possui áudio para correção de pronúncia.

PRACTICE GAME
• O conteúdo aprendido anteriormente é praticado  

por meio de diversos jogos.



ENSINO MÉDIOENSINO FUND. II (8ª e 9ª)

ENSINO MÉDIO

REDE.COMPARTILHA

Imagem ilustrativa.

A Geekie oferece soluções que adaptam 
o ensino ao perfil do aluno por meio 
de ferramentas de diagnóstico, estudo 
individualizado e aprendizado adaptativo. 

Com a aplicação de testes on-line, 
baseados na metodologia utilizada pelo 
Enem, o aluno obtém relatórios e gráficos 
comparativos sobre seus conhecimentos 
e, a partir disso, pode se dedicar aos 
pontos que precisam de mais atenção.

SISTEMA ON-LINE ACESSÍVEL PELO PORTAL 
MODERNA.COMPARTILHA, DISPONÍVEL ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2016,  PARA QUEM ADQUIRIR 
A REDE.COMPARTILHA, TANTO NA OPÇÃO DE 
COMPRA A QUANTO NO B.*

ACESSO AO ENTRE LETRAS POR MEIO 
DO PORTAL MODERNA.COMPARTILHA, 
ACESSÍVEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016, DISPONÍVEIS PARA QUEM 
ADQUIRIR A REDE.COMPARTILHA, 
TANTO NA OPÇÃO DE COMPRA A 
QUANTO NO B.*

Por meio de uma parceria com um grande meio de comunicação, 
o Moderna.Compartilha oferece uma solução com:

BOLETINS PERIÓDICOS
Contextualização dos temas de maior relevância da atualidade 
para maior compreensão dos alunos.

PROPOSTA E MODELO DE PRODUÇÃO TEXTUAL
Um desafio de construção de texto com base no assunto
do boletim, sempre baseado nos critérios do Enem.

HEMEROTECA DA FOLHA
Acervo completo de um dos maiores jornais do
Brasil desde 1921.

Hoje, a informação chega ao aluno por 
diversos canais, mas nem sempre são 
temas aprofundados ou fidedignos. Por 
isso, é necessário oferecer aos jovens 
conteúdos de fontes confiáveis.

* Informações sobre as opções de compra estão disponíveis na página intitulada “Como adquirir os materiais didáticos”.

AUTOAVALIAÇÃO
Conhecendo seus pontos fortes e pontos a melhorar, 
o estudante saberá quais áreas do conhecimento 
deve priorizar para atingir seus objetivos.

PREPARAÇÃO PRÉ-VESTIBULAR
Saber a quais temas se dedicar mais para ingressar 
na faculdade escolhida estimula o aluno a construir 
seu senso de responsabilidade e prioridade.

FOLHA DE S.PAULO
Assinatura anual da versão digital do jornal impresso.

E n t r e
L e t r a s
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ENSINO FUND. I ENSINO MÉDIOENSINO FUND. II

MENSAGERIA 
Maior proximidade extra-classe 

para otimizar a comunicação 
entre aluno e professor.

BIBLIOTECA
Acervo de conteúdos do projeto e 

outros mais criados pelos professores, 
que ampliam o currículo escolar.

FÓRUM
Ambiente para a troca de opiniões entre 
os alunos, desenvolvendo a capacidade 
de ser crítico e exercitando os valores e 
aprendizagem de forma colaborativa.

AGENDA
Aluno como gestor das suas atividades 

escolares mediadas pelo professor.

ATIVIDADES 
Acesso ao estudo e orientação do 

professor além da sala de aula. 

SISTEMA ON-LINE ACESSÍVEL PELO PORTAL MODERNA.COMPARTILHA, DISPONÍVEL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2016,  PARA QUEM ADQUIRIR A REDE.COMPARTILHA, TANTO NA OPÇÃO DE COMPRA A QUANTO NO B.*

SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM 



0800 770 3004
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br
www.modernacompartilha.com.br


