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Escola Virtual 
Instruções de acesso

1. Acede ao site www.escolavirtual.pt

2. Clica no botão Entrar, no canto superior direito da página. Preenche os 
campos E-mail em Utilizador, Password e código da Escola com os dados 
iniciais de acesso indicados no verso da capa deste manual.

3. Ao acederes à plataforma, ser-te-á solicitado o teu e-mail. No caso de já 
teres tido acesso à Escola Virtual anteriormente, indica-nos os dados 
(e-mail/password) desse registo. 

4. Depois de preencheres essa informação, deverás clicar no link contido 
na mensagem automática que te será enviada para o endereço de e-mail 
fornecido.

5. A partir deste momento, para acederes à Escola Virtual, deverás preencher 
o campo Utilizador com o e-mail registado. A password será a mesma que 
está atualmente definida e que poderás alterar posteriormente. Não será 
necessário preencher o campo Escola.

6. Ser-te-á ainda solicitado que preenchas os dados do teu encarregado de 
educação.

EVMU_20143149_P001_024.indd   5 9/16/14   9:59 AM



6 www.escolavirtual.pt

Escola Virtual 
Informação para alunos
Na Escola Virtual poderás estudar de uma forma mais motivadora a partir do 
teu computador ou tablet! Explora todos os conteúdos e ferramentas à tua 
disposição nesta plataforma!

Estuda a matéria 
de cada uma das 
tuas disciplinas 
e realiza 
os trabalhos 
atribuídos pelos 
teus professores.

Consulta os 
dicionários e tira 
dúvidas relativas 
ao acordo 
ortográfico.

Faz a gestão dos teus 
dados pessoais.
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As tuas 
disciplinas

Os teus 
e-Manuais

Comunica e partilha 
informação com os teus 
colegas e professores.
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Módulo I – e-Manuais

1.1 Registar e-Manuais
Na primeira página do teu manual em papel está disponível um código que 
te dará acesso ao e-Manual. Deverás registar esse código na Escola Virtual 
(www.escolavirtual.pt ) seguindo os procedimentos indicados abaixo. 

Por passos
1. Acede à Escola Virtual com os teus dados. 

2. Clica em Adicionar Recursos.

3.  Insere o código de acesso que se encontra no teu manual escolar e clica 
em Associar e-Manual. Repete este passo caso pretendas validar outros 
códigos.

4.  Os teus e-manuais estarão à tua disposição na Escola Virtual.

Os manuais escolares do Grupo Porto Editora (Porto Editora, Areal Editores e 
Raiz Editora) têm uma versão e-Manual que corresponde à versão digital do 
teu manual em papel. 

Há manuais que dispõem, ainda, de uma versão multimédia que integra 
diversos recursos multimédia – vídeos, imagens e exercícios interativos – bem 
com ferramentas para fazer pesquisas no manual, destacar páginas e inserir 
anotações. Todo o trabalho que efetuares no teu e-manual será sincronizado 
entre os teus diferentes dispositivos.

? 1 – Como posso aceder aos meus 
e-Manuais?

Para acederes aos e-Manuais multimédia no teu tablet, deverás instalar a 
aplicação EV e-Manuais. Através desta aplicação terás acesso aos manuais 
escolares da Porto Editora, da Areal Editores e da Raiz Editora no teu tablet, 
sem necessidade de acesso à Internet. 

? 2 – Como posso aceder aos meus 
e-Manuais no tablet?
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? 3 – Que funcionalidades posso encontrar 
no e-Manual Multimédia?

2.1 Download da aplicação 
O download da aplicação EV e-Manuais é gratuito e está disponível nas lojas 
Google Play (Android) ou App Store (iOS).

Por passos
1.  Depois de descarregares a aplicação, acede à Escola Virtual com os teus 

dados de registo. Previamente deverás ter registado os códigos dos teus 
e-Manuais, conforme explicado no ponto 1.1.

2.  Na biblioteca poderás descarregar os teus e-Manuais, bastando, para isso, 
clicar na respetiva capa e confirmar a transferência. A partir desta altura, 
poderás utilizar os teus e-Manuais no teu tablet sem acesso à Internet. 

Conhece as ferramentas que tens à tua disposição no teu e-Manual 
Multimédia.

3.1  Aceder a recursos multimédia em contexto. 

3.2  Aceder diretamente à página do manual que pretendes através do índice.

3.3  Pesquisar por palavra ou expressão.

3.4  Marcar páginas do teu manual digital.

3.5  Criar destaques classificados por nível de importância.

3.6  Adicionar notas às páginas do manual, associando texto ou links.

3.7  Utilizar a ferramenta de desenho e ampliar/diminuir o tamanho da página 
com recurso à ferramanta de zoom.

3.8  Aceder a todos os registos feitos no e-manual a partir tanto do 
computador como do tablet, uma vez que há sincronização destes dados 
entre os diferentes dispositivos. 

No teu e-Manual Multimédia poderás encontrar recursos educativos e 
ferramentas que tornarão o teu estudo muito mais motivador e eficaz!
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Recursos

Aulas interativas
Voltar / Aulas Interativas – Ciências da Natureza 5.° ano / Onde existe vida? A biosfera
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Módulo II – Disciplinas

1.1 Materiais de estudo
Em cada área disciplinar encontrarás as Aulas interativas, os Testes e 
exercícios, os Recursos para download, bem como recursos adicionados pelos 
teus professores. 

Por passos
1. Seleciona a disciplina que queres estudar. 

2.  Na área Materiais de Estudo encontrarás: Aulas interativas, Testes e 
exercícios, Recursos para download ou recursos adicionados pelo teu 
professor. Destas opções, seleciona a que pretendes explorar.

1.1.1 Aulas interativas
Nas Aulas interativas encontrarás animações, interatividades, vídeos e 
exercícios sobre as matérias que tens de estudar. 

Por passos
1. Seleciona a opção Aulas interativas da disciplina que queres estudar.

2. Da listagem de aulas, escolhe a que pretendes explorar.

3.  Quando terminares a aula, clica no botão Terminar no canto superior 
direito da página. Desta forma, os resultados dos exercícios que fizeste 
ficarão guardados.

4.  Posteriormente, poderás consultar o tempo despendido e os resultados 
obtidos em cada aula.

Na Escola Virtual podes estudar recorrendo aos vídeos, animações e 
interatividades que exploram as matérias das tuas disciplinas.  
Para testares os teus conhecimentos, tens ao teu dispor exercícios com 
correção automática, que te vão ajudar a preparar para os testes. Conhece 
melhor as potencialidades destes recursos e descobre de que forma  
te podem auxiliar no teu estudo.

? 1 – Como posso estudar e testar os meus 
conhecimentos?
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1.1.2 Testes e exercícios
Para testares os teus conhecimentos, em cada disciplina tens à tua disposição 
os Testes e exercícios. Esta ferramenta permite a simulação de provas reais 
através da definição do número de perguntas e do tempo-limite para cada 
teste. No final, tens acesso à correção do teu teste.

Por passos
1.  Seleciona a ferramenta Testes e exercícios da disciplina que queres estudar

2. Clica em Novo teste.

3. Escolhe o tema que pretendes estudar.

4. Define o número de questões e a duração do teste.

5. Clica no botão Iniciar teste para começares a resolução do teste.

6.  No final terás acesso a um quadro de correção. Aí poderás ver as respostas 
que erraste e a respetiva correção.

1.1.3 Recursos para download
Materiais complementares de estudo.

Por passos
1.  A partir da listagem apresentada, podes selecionar os recursos que 

pretendes consultar.

1.1.4 Recursos adicionados pelo professor
Os teus professores podem disponibilizar-te, através da plataforma, materiais 
de apoio ao teu estudo. Clica no nome do recurso e explora-o de acordo com 
as indicações dos teus professores.

2.1 Trabalhos
Nesta área encontrarás as tarefas distribuídas pelos teus professores, os 
prazos em que as deves realizar e, depois de as concluíres, a classificação 
que o professor lhes atribuir.

Os teus professores podem atribuir-te trabalhos através da plataforma Escola 
Virtual. Consulta os passos necessários para os realizares. 

? 2 – Como posso fazer os trabalhos 
atribuídos pelos meus professores?
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Por passos
1.  Seleciona a opção Trabalhos no menu lateral da disciplina. Encontrarás 

aqui a listagem de tarefas atribuídas.

2.  Clica no nome do trabalho e acede aos recursos disponibilizados pelos 
professores, bem como às instruções relativas ao trabalho.

3. Clica nos links dos recursos e executa as tarefas propostas. 

3.1  No caso das sequências de aprendizagem multimédia, quando 
terminares as tarefas, clica no botão Terminar, no canto superior direito 
da página.

3.2  Para enviares um documento a um professor através da plataforma, 
deverás clicar no botão Procurar/Browse no teu computador e selecionar 
o ficheiro. De seguida, clica no botão Adicionar. 

3.3  Relativamente a outro tipo de recursos, deverás seguir as instruções   
dos teus professores.

4.  Quando tiveres concluído toda a tarefa, clica no botão Entregar, para 
enviar a tarefa resolvida ao professor.

5.  Assim que o professor atribuir uma classificação à tua tarefa, poderás 
aceder ao resultado obtido. Nessa altura, o estado do trabalho é alterado 
para Avaliado.

6.  Clica sobre o nome da tarefa para visualizares os comentários do teu 
professor.

Nota importante! Depois de procederes à entrega do trabalho, não é possível 
efetuares qualquer alteração ao seu conteúdo, por isso certifica-te que apenas 
clicas sobre o botão Entregar quando toda a tarefa estiver concluída.

Por passos
1.  Depois de um trabalho passar para Avaliado, podes clicar no botão 

Arquivar que surge ao lado do nome do trabalho. 

2.  Na área Arquivo de trabalhos poderás encontrar os trabalhos realizados ao 
longo do ano.

Na área Arquivo de trabalhos poderás guardar os trabalhos que vais fazendo 
ao longo do ano. Podem ser arquivados os trabalhos terminados e avaliados, 
bem como as tarefas para as quais não está prevista avaliação.  
O processo de transferência de uma tarefa para o arquivo é final e não  
pode ser revertido.

? 3 – Como posso arquivar os meus 
trabalhos?
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Nesta área tens à tua disposição 11 dicionários para consultares sempre 
que tiveres dúvidas.

? 1 – Como posso consultar os dicionários?

O Conversor do Acordo Ortográfico vai ajudar-te a adaptares-te com maior 
facilidade à nova grafia. Podes usar o Conversor de texto ou o Conversor  
de ficheiros para esclareceres as tuas dúvidas.

2 – Como posso tirar as minhas dúvidas 
relativamente ao acordo ortográfico?

2.2 Conversor de ficheiros
Por passos
1.  Para usares este conversor, terás de colocar o teu e-mail na tua área  

Minha conta.

2. Clica no botão Procurar/Browse.
3.  Seleciona, no teu computador, o ficheiro de texto que queres converter. 

Os ficheiros deverão ter o formato .doc, .docx, até 3 MB e com um 
máximo de 50 000 palavras.

4. Clica em Converter.
5.  Consulta os Termos e Condições de Acesso e, se pretenderes continuar o 

processo, clica em Aceitar.

6.  Será enviada para o teu e-mail a notificação para fazeres o download do 
documento já convertido. 

Módulo III – Dicionários

Por passos
1. Seleciona o dicionário que pretendes consultar.

2. Coloca a palavra na caixa de pesquisa.

2.1 Conversor de texto

Por passos
1. Escreve a palavra a converter para a nova grafia.

2. Clica no botão Converter.

?
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Módulo IV – Comunidade

A Comunidade é uma rede social exclusiva da tua escola, que poderás 
usar para comunicar com os teus professores e colegas, partilhar os teus 
interesses, conhecer iniciativas e projetos da tua escola. 

? 1 – Como posso comunicar com os meus 
colegas e professores?

1.1 Perfil
Escolhe uma foto de perfil e dá-te a conhecer aos outros membros da 
Comunidade, revelando os teus interesses e gostos pessoais.

1.2 Amigos
A tua rede de amigos inicial será constituída pelos teus colegas de turma e 
pelos teus professores. Os contactos poderão ser alargados a outros membros 
da tua escola, enviando e recebendo convites.

1.3 Fotos
Cada membro da Comunidade tem a sua galeria pessoal, onde poderá 
disponibilizar as suas fotos. Podes decidir se pretendes torná-las privadas ou 
partilhá-las com os teus amigos, que poderão comentá-las.

1.4 Blog
O Blog é o espaço ideal para partilhares os teus interesses e ideias ou até 
para apresentares trabalhos. Podes inserir imagens, vídeos e dar largas à 
imaginação!

1.5 Fórum
A finalidade do Fórum é o debate de ideias e a partilha de opiniões. Participa 
nas conversas sugeridas pelos teus colegas e professores e cria os teus 
próprios tópicos.

1.6 Docs
Esta área permite a partilha de documentos entre os membros da comunidade.

1.7 Mensagens
Na Comunidade tens a tua caixa de correio pessoal, onde podes facilmente 
consultar todas as mensagens enviadas e recebidas. Podes enviar mensagens 
para um colega, para toda a turma ou para todos os teus professores.

1.8 Conversas e Bitaites
Os membros da Comunidade podem falar em tempo real através da área 
Conversas. Podem ainda publicar comentários e palpites para serem vistos 
por todos os membros da Comunidade.

1.9 Editar
Aqui podes definir quem vê a tua página e pode interagir contigo.  
Desta forma, a tua privacidade está sempre assegurada. 
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Notificações

Minha conta
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Módulo V – Ferramentas 
de gestão pessoal

Nesta área encontrarás notificações para trabalhos atribuídos pelos teus 
professores e para mensagens da Comunidade.

? 1 – Notificações

? 2 – Minha conta

2.1 Dados pessoais

Neste espaço, podes alterar os teus dados de acesso (utilizador/password), 
atualizar os teus dados pessoais e colocar uma foto/avatar no teu perfil.

2.2 Histórico de utilização

Nesta área poderás consultar um breve resumo do teu histórico de utilização 
dos recursos da Escola Virtual. São apresentados os resultados dos exercícios 
resolvidos em cada disciplina, bem como o tempo despendido no estudo de 
cada uma.
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