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Entrar na
Escola Virtual
Segue as instruções para o primeiro 
acesso à Escola Virtual.

2 Clica no 
botão "Entrar".

1 Acede ao site  
www.escolavirtual.pt
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3 Preenche os campos Utilizador e Password com a informação que 
te disponibilizamos neste manual (verso da capa).

Se já tiveste acesso à Escola Virtual, poderás indicar-nos o endereço 
de e-mail utilizado. Neste caso, receberás uma mensagem nessa caixa 
de e-mail com um link no qual deves clicar para validares o acesso.

password, deverás consultar a página de 
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Conhece 
a Escola Virtual
Estuda e tira dúvidas  
com os recursos que tens 
à tua disposição.

DISCIPLINAS   
Aprender, testar  
e realizar tarefas.
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DICIONÁRIOS 
Vários dicionários para 
consultares sempre 
que tiveres dúvidas.

MEDALHAS 
Consulta as medalhas 
que já ganhaste.

BIBLIOTECA   
Os teus manuais 
em formato digital.

SUGESTÃO  
Para cada disciplina 
há uma sugestão 
personalizada para ti.

DESAFIOS 
Atividades para 
ganhares muitos 
pontos na Escola 
Virtual.

TESTES DE PERÍCIA 
Provas que te ajudam 
a consolidar as últimas 
matérias que estudaste.

Descobre as funcionalidades
de apoio ao teu estudo
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Aprende os conteúdos das tuas disciplinas e testa os teus conhecimentos 
em cada tema.

Avalia os teus conhecimentos sobre um tema 

Aprende com  
os conteúdos  
da aula.

Estuda com os recursos 
das disciplinas
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Aprende com os recursos
educativos digitais
Através de vídeos, animações, jogos e interatividades aprende a 
matéria das tuas disciplinas. Sabes que quando um conceito é difícil de 
compreender, nada melhor do que visualizar um vídeo e outros recursos 
multimédia, que te explicam a matéria de uma forma visual e dinâmica.
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Explora os vídeos, as animações
e as interatividades

“Os vídeos (…) permitem que os estudantes aprendam da forma que é mais 
natural para o seu cérebro: focar; rever as partes mais difíceis do que está  
a aprender e, de seguida fazer uma pausa”
Barbara Oakley, “Learning how to learn”

“
”
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Pesquisa
o que queres estudar
A barra de pesquisa ajuda-te a encontrar tudo o que precisas para 
estudares novas matérias ou reveres as anteriores. Permite-te também 
encontrar recursos de diferentes anos e disciplinas que te podem ser 
úteis em trabalhos de projeto.
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Testa os teus 
 conhecimentos 

Podes  consultar o resultado   
e a correção do teu teste.

Sabias que fazer testes é uma das estratégias de estudo mais eficazes? 
Faz todos os testes que precisares para dominares cada matéria. 
Com a correção automática, sabes sempre o que precisas
de estudar melhor.

o resultado, sugerimos-te as aulas 
com os conteúdos que deves rever.

Faz um novo teste para  
melhorares os teus 
resultados.
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Cria um teste temático
Se precisares de avaliar os teus conhecimentos sobre matérias 

 
os temas que queres estudar.

Seleciona o tema 
ou os temas que 
pretendes testar.
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Acompanha o teu progresso em cada disciplina de acordo com o 
resultado dos testes que realizas.

Melhora 
os teus resultados

sempre rever a matéria e voltar a testar o que já aprendeste.

Nesta área consegues 
visualizar o teu progresso  
em cada disciplina.
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No processo de preparação para os Exames Nacionais, os materiais do 
“Prepara o Exame” são um excelente aliado. Descobre-os na tua 
página principal, na área Meu Espaço.

! Utiliza a app EV Exames para acederes a estes conteúdos no teu smartphone ou 
tablet.

Prepara os exames
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Tarefas e 
materiais para 
estudar
Os teus professores podem
atribuir-te tarefas através  
da Escola Virtual. 
Consulta-as em cada  
disciplina.

partilham contigo.
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Neste espaço encontras todos os alertas sobre ações 
importantes na plataforma e tens a possibilidade de trocar 
mensagens com os teus professores.

Noti�cações e mensagens
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Desa�os 
e recompensas
Quanto mais usares a Escola Virtual, 
mais pontos ganhas! 
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na Escola Virtual, que se traduzirão em pontos. 

À medida que fores completando com sucesso as tuas 
tarefas, vais acumular pontos que premeiam o teu esforço.
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Biblioteca
Os manuais escolares  
do Grupo Porto Editora  
(Porto Editora, Areal Editores  
e Raiz Editora) têm uma versão 
digital enriquecida com recursos 
multimédia.

! Também podes utilizar a app 
Pesquisa-a na respetiva loja e utiliza  os mesmos dados de acesso.
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Nesta área, podes descobrir as tuas motivações e pôr em evidência 
os teus interesses e as tuas aptidões, as coisas que gostas de fazer, que 
te dão verdadeira satisfação, e as coisas pelas quais te reconhecem. 

O Teu Futuro
Sabes quais são as tuas 
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www.escolavirtual.pt/appagenda

GRÁTIS

Cria o teu
horário escolar

Cria a tua lista 
de contactos

EV Agenda Aluno
App

Descarrega a app

Regista
as tuas notas 

Recebe
noti�cações


