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1.

Acesse plurall.net e faça login normalmente!

Olá, vamos começar?
Nesse tutorial você vai conhecer
um pouco mais sobre o Caderno
Digital.

Agora você pode ter acesso ao

2.

No menu superior, escolha a opção Cadernos
Digitais.
Ou clique na opção Ver Materiais que aparece na
tela de início.

seu material didático a
qualquer hora e em qualquer
lugar. As novas funções dos

Cadernos Digitais estão
disponíveis, acessando o Plurall
pelo computador, tanto para o
Ensino Fundamental II quanto
para o Ensino Médio.

Atenção!
Caso os materiais não carreguem, tente atualizar
a página!

3.

Clique sobre a capa do caderno
que deseja visualizar!

Observe que você tem acesso aos
materiais do aluno e do professor, e
que estes aparecem com a tag professor
sobre a capa.

4.

Além do material didático em
formato digital, você terá acesso a
uma barra de ferramentas que vão
melhorar sua experiência no uso do
material!

5.

Na lateral esquerda
da barra de
ferramentas,
clicando sobre o ícone
Miniaturas das
páginas você verá as
páginas do livro em
miniatura numeradas.
Clicando sobre uma
página, você será
redirecionado para
ela.

6.

Você poderá fazer
buscas pelo
material,
localizando trechos
e palavras no texto.
Para isso, clique no
ícone de busca, e
digite o trecho que
deseja encontrar.
Os trechos
encontrados
aparecerão abaixo
da caixa de busca, e
então você deverá
clicar sobre ele para
ir até a página
desejada.

7.
8.

Você pode ocultar essas ferramentas
clicando no ícone
Ocultar/Exibir painel lateral.

Para navegar pelas páginas do livro
basta rolar a tela para baixo e para
cima.
Você também pode usar as setas deste
menu, ou digitar a página desejada.

9.

Para aumentar e diminuir o
zoom da página use este menu:

Além disso, você poderá ajustar a
largura da página a tela, ou seja,
expandir a página para que sua largura se
ajuste a tela, e também ajustar a
página à tela, ou seja, ver a página
inteira. Para isso basta usar estes ícones:

10.

Você também poderá mudar o modo
de exibição da página e até girá-la,
clicando neste ícone:

11.
12.

No Caderno Digital, você tem a
opção de incluir notas e fazer
diferentes tipos de destaque no
texto, podendo incluir anotações
pessoais e outras informações
per�nentes para você!

13.

Clicando sobre o destaque,
aparecerão novas ferramentas
para editar o destaque.

Para fazer destaques, você pode
escolher entre grifar, sublinhar,
rasurar ou ondulado.
Em Estilo você poderá editar a cor e a
transparencia do destaque.

Clique sobre o ícone, e então passe o
cursor do mouse sobre o texto que
deseja destacar:

Em Comentário você abrirá o painel de
anotações, e poderá incluir comentários
sobre o seu destaque.

DICA!

Que tal padronizar o uso de cores? Assim
você cria uma relação entre o �po de
anotação, e facilita na hora de procurar um
destaque!

14.

Você também poderá incluir notas no
material.

Escolha a opção nota na barra de
ferramentas e clique sobre a página
do livro onde deseja inserir a nota.

15.

Você pode acessar o painel de
anotações clicando sobre o ícone de
anotações:

Para ocultar/exibir as anotações,
clique no ícone anotações
Na página do caderno, aparecerá um
balãozinho. Clicando sobre ele você
abrirá o painel de anotações e poderá
incluir os comentários desejados.

habilitadas.
Atenção!

As anotações aparecem por página no
painel de anotações, ou seja, quando
você es�ver em uma página, as
anotações das demais não aparecerão
no painel.

16.

Você ainda tem a opção de visualizar
o material em tela cheia, clicando
neste ícone:

A barra de ferramentas con�nuará
disponível na parte superior da tela!
Para sair do modo tela cheia clique na
tecla esc ou no ícone novamente.
DICA!

Que tal usar o Caderno Digital para projetar
imagens e textos do material didá�co em
sala de aula? Assim você poderá atrair a
atenção dos alunos!

LEMBRE-SE!
Passando o cursor sobre o ícone, você
poderá ver o nome dele e qual a sua
função!
ALGUMA DÚVIDA?
Sempre que �ver alguma dúvida,
ﬁque tranquilo! Nosso �me está à
disposição para te ajudar.
É só clicar no botão de ajuda, no
canto superior esquerdo da tela e
enviar uma mensagem!

