
ACESSO GRATUITO AOS RECURSOS ONLINE DISPONIBILIZADOS PELAS 
EDITORAS DO GRUPO LEYA E DA PORTO EDITORA 

 
ATENÇÃO: A UTILIZAÇÃO DESTAS PLATAFORMAS É OPÇÃO DE CADA         
PROFESSOR. SE O PROFESSOR DECIDIU UTILIZAR ESTAS PLATAFORMAS, EM         
DETRIMENTO DE  OUTRA SOLUÇÃO, INFORMARÁ A(S) SUA(S) TURMA(S). 
 
Abaixo se reproduz informação recebida por parte das editoras relativa à utilização            
gratuita das plataformas de aprendizagem 
 
 

1. GRUPO LEYA - AULA DIGITAL 
 
Tendo em conta a disseminação do COVID-19, e tendo em conta que muitos alunos              
estarão, como prevenção, fora da escola, o Grupo LeYa decidiu abrir o Banco de              
Recursos na Aula Digital gratuitamente a todos os professores e alunos, de forma a              
permitir que o ensino à distância esteja facilitado. 
A partir de hoje, todos os professores têm acesso ao Banco de Recursos de todos os                
anos e disciplinas disponíveis na Aula Digital. É agora possível atribuir tarefas, testes e              
quizes ou enviar recursos aos seus alunos, para que estes possam dar continuidade,             
rever e/ou solidificar os seus conhecimentos. 
 
 
Como pode o aluno ter acesso aos recursos partilhados pelo professor? 

1. Entrar em https://auladigital.leya.com/ e registar-se como Aluno. 
2. Na opção Oferta escolar preencher os campos e ativar (para os alunos do Ensino              

Privado e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não é necessário             
ativar a Oferta escolar). 

3. Selecionar a área As minhas Salas e aceder às salas partilhadas pelos            
professores. 

 
2. PORTO EDITORA - ESCOLA VIRTUAL 
 
Na sequência da decisão anunciada pelo Governo de encerrar os estabelecimentos de            
ensino a partir do dia 16, o Grupo Porto Editora (Porto Editora, Areal Editores e Raiz                
Editora) decidiu, desde já, dar acesso gratuito a todos os alunos e professores dos              
ensinos básico e secundário à sua plataforma de e-learning Escola Virtual. 
 



Esta medida de carácter excecional tem como objetivo diminuir o impacto negativo que a              
pausa letiva forçada, mas necessária, possa ter nas aprendizagens nesta fase do ano             
letivo, e vigorará durante as próximas semanas até que a situação normal seja reposta. 
 
Para saber mais, consulte a página que a Escola Virtual criou com vídeos tutoriais              
(“Acesso gratuito temporário: como criar perfil”) sobre as principais funcionalidades          
disponível AQUI ou cole a seguinte ligação na barra de endereços do seu navegador de               
internet:  
https://newsletter.portoeditora.pt/optiext/optiextension.dll?ID=B54B4MEdnCSr7w93isoitKc
JRAuxOs0B%2Bo8SqMQNvzuJFeZlsZfp40NBCM658UvSfNiFYEeS5fLhN4IPiL1SoDY525l
t_ 
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