
Comprar um livro digital na editora 
Leya. 



Abra a página:

https://www.leyao
nline.com/pt/aces
sos-digitais/9-
ano/ciencia-vida-
9-ciencias-
naturais-9-ano-
acesso-aula-
digital/

Clique em 
comprar

https://www.leyaonline.com/pt/acessos-digitais/9-ano/ciencia-vida-9-ciencias-naturais-9-ano-acesso-aula-digital/


Clique em check out 
para seguir para o 
pagamento.



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 email 
escolar do aluno: DSL-Nº do 
aluno@student.dslissabon.com

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



Preencha os dados de 
faturação (Nome e NIF)

Clique na forma de 
pagamento desejada.

Clique em continuar.

Introduza os dados 
associados à forma de 
pagamento que 
selecionou (VISA, MEO 
Wallet, MB Way).

Pague através de MB com 
referência bancária.

Faça log out no final.



Comprar um livro digital do grupo 
Porto Editora sem acesso à Escola 
Virtual.



Abra a página:

https://www.porto
editora.pt/

Clique em Livros e 
ebooks.

Clique em 
manuais 
escolares.

Selecione da lista 
do ensino regular.

https://www.portoeditora.pt/


Clique em comprar para 
seguir para o cesto de 
compras.

Link direto manual 10º 
Pam: 
https://www.portoeditora.
pt/produtos/ficha/letras-
em-dia-portugues-10-
ano-manual-
digital/23570279

https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/letras-em-dia-portugues-10-ano-manual-digital/23570279


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 email 
escolar do aluno: DSL-Nº do 
aluno@student.dslissabon.com

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



No “CESTO” verifique a sua 
encomenda.

Cique em continuar.



Preencha os dados de 
faturação (Nome Morada 
e NIF)

Clique na forma de 
pagamento desejada.

Introduza os dados 
associados à forma de 
pagamento que 
selecionou (VISA,  MB 
Way).

Pague através de MB 
com referência bancária.

Faça a confirmação.

Faça log out no final.



Comprar um livro digital do grupo 
Porto Editora com acesso à Escola 
Virtual.



Atenção!

A compra através da Escola 

Virtual só estará disponível 

no momento em que o 

aluno tiver o acesso à 

escola virtual atribuído pela 

escola.  

Abra a página:
https://www.escolavirtual.pt/Produt

os-Relacionados/manualdigital.htm

Clique em comprar na 

escola virtual. 

https://www.escolavirtual.pt/Produtos-Relacionados/manualdigital.htm


Na coluna da esquerda, “Já tem 
conta? Inicie a sessão.”;

Deve escrever o nome de 

utilizador atribuído pela escola e 

respetiva password;

Clique em entrar na escola 
virtual 



Comprei um manual em papel do 
grupo Porto Editora e quero o acesso 
digital a esse manual.



Manual Digital - Acesso
A aquisição do Manual 
Digital – Acesso está apenas 
disponível para quem tenha 
comprovadamente 
adquirido, para este ano 
letivo, o respetivo manual 
escolar em papel. 

Ao adquirir o Manual Digital –
Acesso passará a ter 
disponível o Manual Digital, 
que é a versão 
exclusivamente digital do 
manual escolar e inclui o 
acesso a centenas de 
recursos (vídeos, exercícios, 
testes, etc.) que contribuem 
para uma melhor 
compreensão da matéria.


