
Plataforma de ensino
para estudar do

1.° AO 12.° ANO

leyaauladigital.com

Licença
Digital



A LeYa oferece também: 

       App Aula Digital Smart para smartphone e tablet

       Acesso temporário à versão digital do manual na plataforma Aula Digital
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A oferta dos manuais escolares do 1.o ao 12.o ano pelo Ministério da Educação, aos alunos
das escolas da rede pública é acompanhada por uma licença digital que dá acesso 
gratuito a conteúdos digitais das editoras do grupo LeYa.

Esta licença inclui:
Recursos digitais do manual 

 



VÊ VÍDEOS E ANIMAÇÕES

que tornam a tua
aprendizagem mais

motivadora.

através dos vídeos laboratoriais,
que permitem observar
e discutir os resultados.

FAZ EXPERIÊNCIAS

O QUE INCLUI?



ACEDE A EXPLICAÇÕES 

passo-a-passo e torna 
o teu estudo mais simples.

EXPLORA AS ANIMAÇÕES

que te ajudam a perceber
a matéria.



TIRA DÚVIDAS

recorrendo às explicações
e aos exemplos.

APRENDE A GRAMÁTICA

de forma divertida,
com exercícios interativos.



MANIPULA OBJETOS 3D

simula os efeitos usando
as diferentes variáveis.

SABE MAIS

recorre aos pontos interativos
para interpretar os resultados. 



DIVERTE-TE

com os karaokes e gravadores
para treinar a pronúncia de línguas

TESTA O QUE SABES

joga e faz um resumo
do teste.



A LEYA OFERECE TAMBÉM 

Para estudar em qualquer lugar, descarrega a App SMART
para o teu smartphone ou tablet.

Vídeos
para compreender melhor a matéria.

Quizzes
rápidos, para testar os conhecimentos.

Explicações
para esclarecer dúvidas.

Avaliação de progresso
e possibilidade de melhorar os resultados.

Temas do manual
toda a matéria organizada pelos temas do Manual.

Disponível para as principais disciplinas do 5.o ao 12.o ano



VÍDEOS E ÁUDIOS

para compreender
melhor a matéria

QUIZZES
RÁPIDOS

para testar o
que sabes.

EXPLICAÇÕES

imediatas que
ajudam a esclarecer

dúvidas.



Criar uma conta na App Smart 
Aula Digital, ou em 
www.leyaauladigital.com.

No campo Perfil, escolher a opção 
Aluno; e indicar se é menor de 16 
anos. Preencher os campos e 
Registar.

1.O REGISTAR

1.O REGISTAR

1.O REGISTAR

Se o aluno ainda não é utilizador Aula Digital pode registar-se em
www.leyaauladigital.com ou na App Smart Aula Digital.
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2.O ATIVAR

1.O REGISTAR

Com os mesmos dados de login, o aluno tem agora acesso gratuito aos 
recursos digitais online em www.leyaauladigital.com e ainda no tablet e 
smartphone.

Escolher a opção OFERTA 
ESCOLAR

Selecionar o Distrito, o Concelho,
a Escola e o Ano e ATIVAR

1.O REGISTAR

Se o aluno já tem uma conta Aula Digital deve instalar a App Smart Aula Digital
e entrar com os seus dados de acesso.

COMO ATIVAR?
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Campanha válida até 31 de dezembro de 2019

Sabe mais em auladigital.leya.com/passatempo

Ativa a Aula Digital Oferta e publica uma foto no teu  

Instagram  a estudar com a app Smart Aula Digital  

e com #auladigital

+
2GB/mês

 x12 meses

ATIVASTE 
A AULA DIGITAL OFERTA?

DO 1º AO 12º ANO É GRÁTIS!*

ATIVA E GANHA PRÉMIOS!
100 

Prémios
para 

oferecer

A melhor foto ganha um

HUAWEI P30 LITE

e com #auladig

2
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 RESTANTES PRÉMIOS 
OFERTA DE INTERNET EXTRA 

2GB/MÊS  

Como ativar a licença Aula Digital Oferta?

– Instala a app 

– Cria uma conta de aluno
– Seleciona Oferta Escolar
– Escolhe a tua Escola e Ano

Está pronto a usar!

*Ao abrigo do regime de gratuitidade de manuais escolares a alunos de escolas 
na rede publica em Portugal Continental.


