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PRIMEIRO ACESSO
COMO REALIZAR O

Existem três maneiras de realizar o acesso:

Pelo endereço da 
Biblioteca Virtual;

Pelo portal da 
instituição de ensino;

Pelos aplicativos 
Mobile.

www.
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PORTAL DA INSTITUIÇÃOLOGIN PELO

Faça login com seus dados de acesso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Na área exclusiva para alunos, busque por 
“Biblioteca” e, em seguida, clique no link da Biblioteca Virtual.

Ao clicar no link da Biblioteca Virtual, seu acesso deverá ser automático.
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Endereço da Biblioteca VirtualLOGIN PELO

Para realizar o acesso 
pelo endereço da 
Biblioteca Virtual, sua 
instituição de ensino 
deve lhe fornecer os 
dados de login e senha. 
Com essas informações 
em mãos, basta 
inseri-las nos campos 
correspondentes e 
informar o nome de 
sua instituição.

Login

Senha

Nome da 
instituição 
de ensino
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APLICATIVOLOGIN PELO

Para acessar a 
Biblioteca pelo 
aplicativo, sua 
instituição de ensino 
deve lhe fornecer os 
dados de login e senha. 
Com essas informações 
em mãos, basta 
inseri-las nos campos 
correspondentes e 
informar o nome de 
sua instituição.* 

*Se você acessa a Biblioteca pelo AVA, clique aqui para saber como acessá-la pelo aplicativo.

Login

Senha

Nome da 
instituição 
de ensino
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Definição de interesses

Após o primeiro 
acesso, selecione 
os assuntos de 
seu interesse para 
receber conteúdos 
recomendados. Você 
poderá atualizar essa 
seleção sempre que 
desejar! Para isso, 
acesse o seu perfi l 
e clique em “Editar 
interesses”. 
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Navegando por categorias
EXPLORE O CONTEÚDO

Você poderá navegar 
pelos conteúdos 
fi ltrando sua pesquisa 
por título, autor, 
editora e categorias 
de assunto. Além 
disso, você poderá 
consultar diretamente 
as publicações mais 
recentes, mais lidas ou 
mais bem avaliadas 
pelos leitores!
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progresso de leitura
ACOMPANHE SEU

Ao acessar o item 
“Listas de Leitura” 
na barra superior da 
plataforma, serão 
exibidas as listas de 
leitura já criadas e, 
também, o status de 
suas últimas leituras. 
Clicando em “Ver 
Tudo”, você verá o 
progresso de leitura 
de todos os livros já 
iniciados.
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listas de leitura
CRIE E PERSONALIZE SUAS 

Organize e agrupe as 
publicações por meio 
de listas de leitura 
personalizadas! Clique 
em “Criar Lista de 
Leitura”, atribua um 
nome e salve.
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Inclua livros
A SUAS LISTAS DE LEITURA

Para incluir uma obra 
na lista, clique sobre 
a capa e, em seguida, 
clique em “Adicionar 
à lista” e selecione a 
lista desejada.
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REALIZANDO busca de títulos
E UTILIZANDO filtroS de buscas

Você poderá navegar 
pelos conteúdos por 
meio da ferramenta 
de busca. Além disso, 
poderá fi ltrar sua 
pesquisa por autor, 
editora ou pelo título 
das obras. Você 
também poderá 
consultar diretamente 
as publicações mais 
lidas ou mais bem 
avaliadas pelos 
leitores!

*Digite o termo na 
caixa de busca e 
selecione o fi ltro 
que desejar
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Durante a leitura, é possível trocar as páginas utilizando as setas do teclado, deslizando o 
dedo para a esquerda no smartphone/tablet ou utilizando as setas de navegação no site.

Leitura de livros
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Explorando páginas do livro

Para ter uma visão geral das páginas do livro, basta clicar no título logo acima de 
suas páginas:
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Marcando páginas do livro

Para marcar uma página do livro, basta clicar sobre o ícone de marcação:
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Desenho livre e marca texto

A Biblioteca Virtual possui o recurso de desenho livre ou marca texto. Para utilizá-lo, basta 
selecionar o ícone de lápis, na parte superior da página, e, em seguida, escolher a página e 
a forma que deseja utilizar:

Selecionador

Marcador livre

Marca texto

Inserção

de formas

Borracha
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Criação de notas no livro

A Biblioteca Virtual possibilita a criação de notas nas páginas do livro. Para isso, clique no 
ícone de balão e, em seguida, clique na página desejada:
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Utilização de zoom

A ferramenta de zoom permite que você amplie ou reduza o tamanho das páginas. Na 
versão web, utilize a barra slider para ajustar o zoom nas páginas: 
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Busca por palavras no livro

Para realizar uma busca por palavras no livro, clique na lupa sem o símbolo de “+”:
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Página “Notas e Marcações”

Os títulos nos quais 
você adicionar 
uma nota ou fi zer 
marcações fi carão 
disponíveis na página 
“Notas e Marcações”. 
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A compra de créditos 
de impressão é valida
apenas para o título 

escolhido no momento 
da compra.

É possível comprar 
créditos para 

impressão de 10%, 
20%, 30%, 40% ou 
50% das páginas 

do livro.

Você pode realizar a 
compra de créditos 
de mais de um livro 

por vez.

Compra de créditos 
DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS
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Compra de créditos DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS

Abra o menu de ferramentas e clique em “Imprimir”:
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Compra de créditos DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS

Clique em “Comprar Créditos” e selecione a quantidade:
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Impressão de páginas

Após a compra de créditos de impressão, você pode 
realizar a impressão de páginas adquiridas.

Certifique-se que a impressora esteja corretamente 
conectada ao computador e que haja tinta e papel 
suficientes para impressão. Além disso, verifique se os 
softwares necessários estão atualizados.

Imprima um máximo de 10 páginas por vez.10
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Impressão de páginas

Abra o menu de ferramentas e clique em “Imprimir”:
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Impressão de páginas

No menu de impressão, escolha entre imprimir a página atual ou defi nir um intervalo de 
impressão, e então clique em imprimir:

10
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Avalie os títulos 
DO ACERVO

Você pode avaliar os 
títulos disponíveis na 
Biblioteca Virtual por 
meio da atribuição 
de estrelas, sendo 
que 1 estrela signifi ca 
pouco satisfeito e 
5 estrelas, muito 
satisfeito. 
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Editar dados de conta

Você pode atualizar 
seus dados de acesso 
(login e senha) e seus 
dados pessoais. Para 
isso, basta clicar no 
ícone de usuário e 
selecionar a opção 
“Perfi l”.
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Dúvidas?

Acesse a página de ajuda da Biblioteca Virtual;

Fale com seu bibliotecário;

Envie e-mail para: suporte.brasil@pearson.com.






