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Antes de começar…
Para acederes rapidamente aos teus manuais digitais
da LeYa Educação (Edições Asa e Texto Editora):  

offlineI

Plataforma web Aula Digital: 
www.auladigital.leya.com

Cria um atalho ou guarda esta página nos Favoritos 
do navegador que estás a usar (Chrome, por exemplo) 
para acederes aos teus manuais digitais e aos seus 
recursos.

App Smart - Aula Digital

Coloca esta app no ecrã inicial do teu tablet 
para acederes aos teus manuais e aos seus recursos 
sem precisares de ter internet.
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Na Aula Digital podes estudar através dos teus manuais digitais, 
de vídeos, animações, atividades interativas e muito, muito mais. 

Para usares todos estes recursos, começa por aceder à tua conta
da Aula Digital.

Acede à Aula Digital

Clica em Entrar

Acede a
www.auladigital.leya.com1
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Introduz o teu utilizador, 
a tua palavra-passe 
e clica em Entrar.
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Explora a Biblioteca.4

Biblioteca | Área onde podes aceder aos teus manuais 
e recursos digitais online. Também podes aceder a estes 
conteúdos o�ine, a partir da app Aula Digital para tablet.



Para explorares os teus manuais digitais online, acede à 
plataforma web Aula Digital, entra na Biblioteca e seleciona 
o manual a que queres aceder.

Explora os manuais digitais

Navega pelo índice 
do manual

Explora todos 
os recursos digitais 
do manual

Acede rapidamente 
a páginas importantes, 
marcadas ou anotadas

As barras e as setas de 
navegação permitem que 
encontres rapidamente uma 
página específica.
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Desenha ou destaca o 
que é mais importante.

Responde às questões 
ou toma notas sobre a 
matéria.

Marca as páginas mais 
importantes para 
o teu estudo.

Recursos digitais 

Aprende ou aplica os teus 
conhecimentos, explorando os 
recursos digitais que encontras 
nas páginas dos manuais: vídeos, 
animações, atividades, áudios, 
mapas interativos, jogos e muito, 
muito mais.

Pesquisa sobre um tema 
e acede rapidamente 
a páginas ou recursos 
que o exploram

Ajusta a visualização do 
manual para poderes explorar 
texto, imagens ou esquemas 
com todo o detalhe.



Recursos digitais
Estuda com os recursos 
digitais em qualquer lugar. 
Na app Smart - Aula Digital
podes ver vídeos, animações,
atividades e muito mais, 
sem precisares de ter 
acesso a internet.

Explora os manuais digitais

A partir da app Smart - Aula Digital podes 
explorar os teus manuais digitais online ou o�ine.
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Na Biblioteca, 
seleciona 
o manual a 
que queres 
aceder.

Para poderes aceder 
os manuais o�ine, faz 
o seu download, 
clicando no botão 

A partir da app Smart - Aula Digital podes 
explorar os teus manuais digitais o�ine.

Faz o download 
dos recursos digitais 
dos capítulos que 
estás a Estudar e 
explora-os em 
qualquer lugar.



Revê a matéria

Explora os recursos que acompanham os teus manuais, ao longo
das páginas ou diretamente na área Recursos. Eles vão ajudar-te 
a compreender e a rever o que aprendeste nas aulas.

Glossários e Gramáticas
Explora-os para compreender as 
regras e aprender novo vocabulário.

Visitas Virtuais
Explora, a 350o ou em 3D, lugares 
ou monumentos relevantea para 
as matérias estudadas

Simuladores e 
Vídeos laboratoriais
Ajudam a compreender 
conclusões importantes 
da Matemática 
e das Ciências.

Sínteses
Permitem rever 
toda a matéria.

Karaokes 
e Talking karaokes
Ouve e treina a leitura 
enquanto te divertes.

Animações e Vídeos
Acede a animações ou vídeos 
que te ajudam a perceber 
melhor as matérias.
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Estuda com a Aula Digital



Avalia os teus conhecimentos realizando as Atividades  
e todos os exercícios interativos que acompanham 
Animações, Vídeos, Simuladores e Gramáticas.

Diverte-te enquanto revês o que aprendeste com os Jogos.

Avalia os teus conhecimentosI



www.auladigital.leya.com

www.facebook.com/leyaeducacaoportugal

www.youtube.com/leyaeducacaoportugal
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