
Comprar um livro digital 
na editora CC.Buchner.



Abra a página
www.ccbuchner.de
Clique em: Konto

http://www.ccbuchner.de/


Registe-se como encarregado de 
educação e/ou faça o login na sua 
conta de cliente. Atenção! 

Terá que utilizar o mesmo 
e-mail que o seu 
educando irá utilizar no 
iPad na aplicação de livros 
didáticos. 

No nosso caso será a e-
mail escolar do aluno:
DSL-Nº do aluno@student.dslissabon.com

DSL-Schülernummer@student.dslissabon.com



Pesquise o livro de que 
necessita, utilizando o 

ISBN ou o título.
Encontrará esses dados 

na lista de livros 
escolares.



Selecione livro digital: 
Digitales Schulbuch (1) e 

coloque o livro no carrinho
de compras: Warenkorb

(2). Repita o procedimento 
para novas encomendas 

desta editora.
(1)

(2)



Clique no carrinho de 
compras/checkout e finalize a 
encomenda. 

Receberá uma 
confirmação de 
encomenda e um 
código de ativação 
para o livro 
encomendado, no e-
mail que forneceu 
durante o registo (e-
mail escolar do seu 
educando) 



Ative agora o código da 
licença

Inicie a sessão em 
www.click-and-
study.de com os 
dados de login que 
utilizou para comprar 
o livro na CC.Buchner.

http://www.ccbuchner.de/


Clique em desbloquear livro: Buch 
freischalten (1) e introduza o código 
de acesso que recebeu por e-mail.

Encontrará o livro 
desbloqueado em 
meus livros: Meine 
Bücher (2).

Por favor, guarde o 
código.!!! 

Atenção: a licença é 
válida por 1 ano. 

(1)(2)



O livro digital no 
iPad

já se encontra 
pré-instalada no seu iPad. 

que deverá ser o 
e-mail escolar do seu educando!!!)



Comprar um livro digital 
na editora Cornelsen.



O e-book não poderá ser 

adquirido em Portugal devido 

às condições da licença.

Recomendamos que os e-

books da editora Cornelsen

sejam encomendados na 

livraria Gunnar Weiss Unip. 

Lda.  Após a encomenda 

receberá um código de registo. 

Este será necessário para os 

seguintes passos. 



Abra a página
www.cornelsen.de

Clique em
“Anmelden” (Login)

http://www.ccbuchner.de/


Registe-se como cliente privado 
e/ou faça o login na sua conta de 
cliente. Atenção! 

Terá que utilizar o mesmo 
e-mail que o seu 
educando irá utilizar no 
iPad na aplicação de livros 
didáticos. 

No nosso caso será a e-
mail escolar do aluno:
DSL-Nº do aluno@student.dslissabon.com

DSL-Nº de aluno@student.dslissabon.com



Ative agora o Código da 
licença

Inicie a sessão em 
www.cornelsen.de
com os dados de 
login.

Clique na área Mein
Konto (1) – minha 
conta – em minha 
Biblioteca:  E-
Bibliothek (2) ou
Meine E-Bibliothek 
(3)

(1)

(2)

(3)

http://www.cornelsen.de/


Clique em ativar produto „Produkt
freischalten (1)“ e introduza o código 
de acesso que recebeu.

Encontrará o  livro 
desbloqueado em E-
biblioteca: E-
Bibliothek(2).

Por favor, guarde o 
código.!!! 

Atenção: a licença é 
válida por 1 ano. 

(1)

(2)



O livro digital no
iPad



Comprar um livro digital 
na editora Klett.



Abra a página
www.klett.de. 

Clique em: 
Anmelden Mein Klett

(Login)

http://www.westermannde/


Registe-se como cliente privado 
e/ou faça o login na sua conta de 
cliente. Atenção! 

Terá que utilizar o mesmo 
e-mail que o seu 
educando irá utilizar no 
iPad na aplicação de livros 
didáticos. 

No nosso caso será a e-
mail escolar do aluno:
DSL-Nº do aluno@student.dslissabon.comDSL-Nº de aluno @student.dslissabon.com



Pesquise o livro de que 
necessita, utilizando o 

ISBN ou o título.
Encontrará esses dados 

na lista de livros 
escolares.



Verifique se o livro digital 
(1) é apresentado  como 

licença individual(2) e 
coloque o livro no carrinho 

de compras (3). Repita o 
procedimento para novas 

encomendas desta 
editora.

(1) (2)

(3)



Clique no carrinho de 
compras/checkout e finalize a 
encomenda. 

Receberá uma 
confirmação de 
encomenda e um 
código de ativação 
para o livro 
encomendado, no e-
mail que forneceu 
durante o registo (e-
mail escolar do seu 
educando) 



Ative agora o código da 
licença Inicie a sessão em 

www.klett.de com os 
dados de login que 
utilizou para comprar 
o livro na Klett

Clique na área Mein
Klett (1) em posto de 
trabalho: Arbeitsplatz
(2)

(1)

(2)

http://www.klett.de/


Clique em utilizar produto: Produkte
nutzen (1) e introduza o código de 
acesso que recebeu por e-mail.

Encontrará o livro 
desbloqueado em 
gerir licenças:  
Lizenzen verwalten
(2).

Por favor, guarde o 
código.!!! 

Atenção: a licença é 
válida por 1 ano. 

(1)

(2)



O livro digital no iPad Klett lernen“já se 
encontra pré-instalada no seu 
iPad. 

Inicie a sessão uma vez com os 
dados de acesso da Klett. (que 
deverá ser o e-mail escolar do 
seu educando!!!)
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