Neste guia encontra a informação essencial para se registar e começar a tirar proveito do
potencial da plataforma Aula Digital (www.auladigital.leya.com):
1.
2.
3.
4.
5.

Registar na LeYa Educação
Aceder aos conteúdos
Explorar as áreas do professor
Comunicar e orientar o estudo dos alunos
Integrar e partilhar recursos da Aula Digital noutras plataformas

1. Registar na LeYa Educação
Para ter acesso a conteúdos de professor, deve ter uma conta LeYa Educação atualizada. Para
se registar na LeYa Educação, o professor deve:
1.

Aceder a www.leyaeducacao.com;

2.

Clicar em Login e depois em Novo Registo;

3.

Escolher como opção de perfil Professor;

4.

Preencher os restantes dados da ficha, aceitar os termos e condições do serviço e clicar
em Registar;

5.

Aceder ao endereço de e-mail de registo e abrir a mensagem enviada pela LeYa
Educação. Clicar em ATIVAR CONTA.

6.

Clicar em Continuar para aceder à Aula Digital, em auladigital.leya.com.

Depois de concluído o processo de registo, o professor pode entrar em qualquer uma das
plataformas ou aplicações do universo LeYa com essa conta: LeYa Educação, LeYa Online, Aula
Digital web, Aula Digital app, Smart Aula Digital.

2. Aceder aos conteúdos
Os professores que têm manuais do Grupo Editorial LeYa adotados na escola onde lecionam têm
acesso a uma Licença Gratuita Aula Digital. Esta licença inclui o acesso aos manuais e recursos
digitais das disciplinas e nos ciclos de ensino onde a escola do professor tem adotados manuais
do Grupo Editorial LeYa.
Para ter acesso à Licença Gratuita Aula Digital, depois de se registar, o professor deve atualizar a
informação relativa à sua situação profissional no portal da LeYa Educação. Para isso, deve:
1. Aceder a www.leyaeducacao.com e clicar em Login;

2. Introduzir os seus dados de acesso (e-mail e palavra-passe) e clicar em Entrar;

3. Clicar em Professor > Dados profissionais;

4. Eliminar colocações que já não estão corretas e introduzir as novas colocações, clicando
em Adicionar;

5. Preencher a ficha de nova colocação e clicar em Inserir;

6. Depois de atualizar os seus dados profissionais, aguardar alguns minutos e voltar a
entrar na Aula Digital. Depois de confirmada a informação introduzida, o acesso aos
conteúdos de adotante é disponibilizado de imediato.

3. Explorar as áreas do professor

Ao entrar na Aula Digital, o professor tem acesso a 7 áreas:
Biblioteca – para aceder aos manuais digitais e a todos os recursos a eles associados.
Banco de Recursos – para aceder aos recursos digitais das disciplinas que leciona organizados
pelos temas do programa nacional.
Smart – para aceder aos recursos digitais (vídeos, animações, áudios, quizzes) a que o aluno tem
acesso na web ou em smartphone e fazer recomendações de estudo.
As minhas salas – para comunicar com os seus alunos e orientar o seu estudo, enviando testes e
trabalhos interativos e acompanhando o seu estudo.
Os meus testes – para editar testes interativos existentes na sua Biblioteca ou criar os seus
próprios.
As minhas aulas – para editar ou criar as suas próprias sequências de aprendizagem (aulas
interativas).
Ativar licenças – para ativar chaves de acesso a conteúdos.

4. Comunicar e orientar o estudo dos alunos
Na área As minhas salas, o professor pode criar espaços de partilha com os seus alunos – Salas
– que lhe permitem comunicar e orientar o estudo, atribuindo testes com correção automática e
enviando trabalhos.
Pode acompanhar o estado dos testes e dos trabalhos atribuídos, avaliar e consultar o
desempenho global da turma ou o de cada aluno em particular.

Criar uma sala
Para criar uma Sala:
1.

Clicar em Nova Sala;

1

2.

Inserir o título da sala (obrigatório);

3.

Inserir uma descrição da sala (opcional);

4.

Clicar em Criar sala.

2

4
3

Associar utilizadores a uma sala
Depois de criar uma sala, pode imediatamente associar alunos clicando em Associar Alunos na
mensagem apresentada:

Depois disso, pode sempre associar alunos ou professores a uma sala, clicando na caixa Associar
utilizadores e escolhendo a opção Professores ou Alunos.

Em ambos os casos, pode associar utilizadores disponibilizando-lhes o código de acesso:

Ou
Enviando-lhes um convite por e-mail:

Neste último caso, depois de ter introduzido os e-mails, clique em Enviar.

Comunicar
A partir da Entrada de uma sala, é possível publicar informações importantes, partilhar páginas e
documentos de estudo, comunicar e esclarecer as dúvidas de todos os alunos da turma. Para isso,
basta iniciar uma conversa, criando um post no mural.
Para criar um post no mural:

1.

Clicar sobre o campo Criar um post…

2.

Escrever o texto a publicar para toda a turma;

3.

Adicionar um ficheiro ou um link;
Adicionar um ficheiro


Clicar sobre o ícone de ficheiro;



Arrastar para cima da caixa apresentada ou selecionar o ficheiro

Adicionar um link

4.



Clicar sobre o ícone de link;



Colar o link da página ou do vídeo que se pretende partilhar;

Clicar em Publicar.

Depois de publicar um post, os alunos podem comentar esse post, apresentando as suas dúvidas,
dando a sua opinião ou respondendo às questões que o professor colocar.
O professor pode moderar as respostas e interagir com os alunos, adicionando novos comentários.
O professor pode sempre editar ou apagar todo o post ou um comentário específico.

Clique sobre este
ícone para editar ou
apagar um post ou
um comentário.

Responda a
questões ou modere
o debate entre os
seus alunos,
fazendo novos
comentários.
Se necessário, pode
apagar um
comentário de um
aluno.

Enviar um trabalho
A área Trabalhos de uma sala, permite a atribuição e acompanhamento da realização de um trabalho.
Nesta área, para cada trabalho enviado, pode consultar os trabalhos já entregues e atribuir uma nota a
cada aluno.
Para enviar um trabalho:
1.

Clicar Trabalhos;

1

2.

Clicar em Novo trabalho;

2

3.

Preencher o título.

4.

Preencher o enunciado.

5.

Selecionar uma data e hora de início e uma data e hora de fim.

6.

Definir se o trabalho terá ou não avaliação.

7.

Adicionar recursos da plataforma, recursos próprios, textos ou links.

8.

Selecionar os utilizadores a quem será enviado o trabalho.

9.

Clicar em Enviar.

3
4

6
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7

8

Para atribuir nota a um trabalho
1.

Clicar sobre o título do trabalho.

1

2.

Na área Respostas dos alunos, clicar sobre o nome do aluno. Para cada aluno é possível
consultar:
a. A resposta dada ao trabalho;
b. Os documentos adicionados à resposta.

9

2a

2b

3.

Clicar sobre a caixa Nota, em frente ao nome do aluno, e introduzir a nota, de 0 a 100%;

4.

Clicar em Gravar notas;

5.

Se o desejar, exportar os resultados em Excel, clicando em Exportar Relatório.

5

4

3

Ao gravar as notas introduzidas, os seus alunos serão notificados por e-mail da nota atribuída.

Enviar um teste
A área Testes de uma sala, permite a atribuição e o acompanhamento da realização de um teste.
Nesta área, para cada teste enviado, pode consultar os dados gerais de desempenho de um grupo de
alunos/turma e de cada aluno em particular.
Para enviar um teste:
1.

Clicar em Testes;

1

2.

Clicar em Novo teste;

2

3.

Selecionar uma data e hora de início e uma data e hora de fim.

4.

Adicionar um teste próprio, a partir da área Os meus testes, da Biblioteca ou do Banco de
Recursos.

5.

Selecionar os utilizadores a quem será enviado o teste.

6.

Clicar em Enviar.

6
3
4
5

Para consultar o relatório de um teste de um aluno:
1.

Clicar sobre o título do teste para aceder aos Dados Gerais e à área Alunos.

2.

Clicar sobre o nome do aluno ou, em opções, clicar em Relatório.

O relatório de um teste permite de um aluno permite a consulta de:
a. Nota do teste;
b. Questões respondidas corretamente;
c. Questões respondidas incorretamente;
d. Respostas às questões.

5. Integrar e partilhar recursos da Aula Digital noutras plataformas
A partir da Aula Digital, os professores adotantes de manuais da LeYa Educação podem partilhar
conteúdos através das plataformas de comunicação usadas nas suas escolas: Google
Classroom, Microsoft Teams, Moodle, entre outras. Para terem acesso aos conteúdos
partilhados pelos seus professores, os alunos precisam apenas de estar registados na Aula
Digital.

Google Classroom
Para partilhar recursos da Aula Digital através do Google Classroom:
1.

Na Biblioteca ou no Banco de Recursos clique no botão
com os seus alunos.

do recurso que pretende partilhar

2.

Escola a opção Partilhar em Google Classroom

3.

Escolha a turma e a ação, ou seja, o tipo de partilha que pretende realizar, e clique em Ir.

Microsoft Teams
Para integrar a Aula Digital no Microsoft Teams:
1.

Aceda ao menu Apps

2.

Pesquise por “Aula Digital”

3.

Adicione a app Aula Digital ao Teams

4.

Introduza os seus dados de acesso à Aula Digital

5.

Explore a Aula Digital sem sair do Teams

PARTILHAR RECURSOS EM QUALQUER PLATAFORMA | Moodle, Teams, E-Mail, …
Para partilhar recursos da Aula Digital através do Moodle, Teams ou outra qualquer plataforma:
1.

Na Biblioteca ou no Banco de Recursos clique no botão
com os seus alunos.

do recurso que pretende partilhar

2.

Escola a opção Obter link

3.

Clique em Copiar link

4.

Cole o link no Moodle, Teams, no e-mail ou em qualquer outra plataforma que utilize para
comunicar com os seus alunos.

