Para começares a estudar com a orientação dos teus professores na Aula Digital, segue
os seguintes passos:

I. REGISTAR NA AULA DIGITAL
1.

Acede a auladigital.leya.com e clica em Registar.

2.

Em Perfil, seleciona a opção Aluno.

3.

Em Sou menor de 16 anos, indica se és menor/maior de 16 anos.

4.

Preenche os restantes campos da ficha de registo:
Aluno menor de 16 anos

Nota: Depois de te registares, será enviado uma mensagem para o e-mail do
Encarregado de Educação que indicaste. Desta forma o teu Encarregado de Educação
também se poderá registar como tal e preencher a informação pessoal da tua ficha de
utilizador.

Aluno maior de 16 anos

5.

Clica em Registar.

6.

Se fores maior de 16 anos, acede ao teu e-mail e, na mensagem que recebeste
automaticamente da LeYa Educação, clica em Ativar conta.

II. ATIVAR A OFERTA ESCOLAR
Para acederes aos conteúdos gratuitos, oferecidos a todos os alunos, ativa a Oferta Escolar:
1.

Na tua conta Aula Digital, entra em Ativar licenças.

2.

Na caixa Oferta Escolar, clica em Selecionar.

3.

Seleciona o Distrito, o Concelho, a Escola e o Ano de escolaridade que frequentas.

4.

Clica em Ativar e depois em Continuar.

5.

Se tens manuais da LeYa Educação (Texto, Asa, Gailivro, Sebenta) explora os recursos
dos teus manuais na área Biblioteca. Clica na capa dos manuais para acederes aos
recursos a eles associados.

III. ENTRAR NA SALA DE UM PROFESSOR
A partir da área As minhas salas os teus professores podem comunicar e enviar trabalhos e
testes para te ajudar a estudar. Podes aceder a uma sala ativando um código fornecido pelo
professor ou aceitando um convite enviado por e-mail pelo professor, através da Aula Digital.

O professor enviou-me um código:
1.

Entra na área As minhas salas.

2.

Clica em Associar Sala.

3.

Introduz o código enviado pelo professor e clica em Adicionar.

O professor enviou-me um convite por e-mail:

1.

Com a tua conta da Aula Digital aberta, clica no LINK PARA A SALA, do convite.

******
Mantém a tua conta aberta e clica no
LINK PARA A SALA para te associares
automaticamente à sala.

2.

Clica em Adicionar.

Depois de entrares na sala, aguarda que o teu professor comunique ou te envie testes ou
trabalhos.

IV. ESTUDAR COM A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR
Comunicar e esclarecer dúvidas
A partir da Entrada de uma sala, o professor pode publicar informações importantes, partilhar
páginas e documentos de estudo, comunicar e esclarecer as dúvidas de todos os alunos da
turma, criando um post no mural.
Para fazeres comentários a um post criado por um professor teu, deves:
1.
2.
3.

Clicar na caixa Faça um comentário…;
Escrever o comentário;
Clicar em Enter.

Podes editar ou apagar os teus comentários clicando em

.

Responde às questões do
teu professor ou coloca
dúvidas, escrevendo um
comentário.
Se te enganares, podes
editar ou apagar os teus
comentários.

Responder a um trabalho
Para realizares um trabalho enviado por um professor, através de uma sala, deves:
1.

Na Entrada da sala, em Atividades recentes, clicar na notificação que te avisa do
envio do trabalho;

Alternativamente, podes entrar na área Trabalhos e clicar sobre o título do
trabalho ao qual queres responder.

2.

Ler com atenção o Enunciado do trabalho para compreenderes o que o te é
pedido;

3.

Explorar os recursos de apoio à realização do trabalho, em Anexo;

4.

Responder ao trabalho na caixa Resposta ao trabalho e/ou Adicionar ficheiro
com o trabalho pedido;

Se a resposta ao trabalho for um pequeno texto, podes introduzi-lo na caixa
Resposta ao trabalho.

Se para responderes ao trabalho tiveres que elaborar um documento
(apresentação, texto, vídeo, imagem ou esquema, por exemplo), podes
incluí-lo na tua resposta clicando em Adicionar ficheiro.

5.

Clicar em Enviar;

6.

Confirmar o envio, clicando novamente em Enviar;

Depois de enviares o trabalho, a tua resposta fica registada no campo Histórico.
Podes submeter novas respostas ao trabalho

Depois de submeteres, deves aguardar que o professor avalie e atribua uma nota ao teu
trabalho. Quando isso acontecer, serás notificado através da área Atividades recentes, na
Entrada da sala.

Responder a um teste
Para realizares um teste enviado por um professor, através de uma sala, deves:
1.

Na Entrada da sala, em Atividades recentes, clicar na notificação que te avisa do
envio do teste;

Alternativamente, podes entrar na área Testes e clicar sobre o título do trabalho
ao qual queres responder.

2.

Clicar em Realizar teste;

3.

Verificar o total de questões e o tempo para a realização do teste e clicar em
Iniciar;

4.

Realizar o que é pedido e clicar em Seguinte para avançar para a questão
seguinte;

Exemplo 1: questão de correspondência
Existem vários tipos de questões. Lê com atenção o enunciado para saberes o
que deves fazer para responder corretamente à questão.

Exemplo 2: questão de escolha única.

5.

Depois de responder a todas as questões, clicar em Submeter;

Exemplo 3: questão de escolha múltipla.

6.

Clicar em Sim para confirmar a submissão do teste;

Se não tiveres respondido a todas as questões antes de submeteres o teste,
será apresentada a mensagem abaixo. Clica em Não, para retomares o teste e
responderes às restantes questões.

7.

No relatório apresentado é possível consultar a Classificação global e questão a
questão. Clicar sobre cada questão para verificar as respostas dadas e
comparar com as respostas corretas.

Aprender é incrível!
Liga-te

à Aula Digital e bom estudo!

