INFORMAÇÕES IMPORTANTES
MDD
Livros Didáticos 2016

Em 2016 concluímos o ciclo de implantação do Material Didático Digital – MDD para o
Fundamental II, Ensino Médio e para o Fundamental I, somente 1º e 2º Anos.
A aquisição de todos os livros didáticos, incluindo turmas da Educação Infantil e Fundamental I
(3º, 4º e 5º Anos) será feita mediante a Loja Virtual da Edebê no endereço:
http://loja.edebe.com.br/.
Abaixo, seguem algumas recomendações importantes:

Tablets
Se você vai utilizar um tablet, fique atento às configurações necessárias:
o ANDROID 4.2 (ou superior): Acesse o loja Play Store ou digite o endereço
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.edebe.livrointerativo
e
baixe
o
aplicativo da Edebê.
o IOS 6 (ou superior): Acesse a loja AppStore ou digite o endereço
https://itunes.apple.com/us/app/edebe-brasil/id996143445?l=pt&ls=1&mt=8 e baixe o
aplicativo da Edebê.
o WINDOWS 8 OU SUPERIOR: Acesse o loja ou digite o endereço
http://apps.microsoft.com/windows/app/edebe-brasil/28e8d095-9cf7-472a-bf225836f2b9e417 e baixe o aplicativo da Edebê.
o Tela touch screen capacitiva de 9.7” ou 10.1” (Resolução mínima de 1024 x 768 pixels);
o Processador Dual Core de 1 GHz;
o Memória RAM 1 GB;
o Memória armazenamento de 16GB (8
8GB livres para manuseio do livro);
o Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N;
o Bateria com boa autonomia (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler
textos);
o Saída de áudio P2 Alto falante e fone de ouvido;

Computador de mesa, Notebooks ou Ultrabooks
Para quem optar pelo uso em computadores ou notebooks, o acesso deverá ser feito direto pelo
navegador de internet (G
Google Chrome, Safari ou Firefox), sem o uso de aplicativos
específicos, por meio do endereço: http://portal.edebe.com.br.
Os usuários do Chrome ainda podem adicionar a extensão abaixo para leitura off-line (sem
internet) dos livros: WINDOWS 7, MAC OS, LINUX:
https://chrome.google.com/webstore/detail/edeb%C3%AA-brasil/mlgldpaajppmceijlglgocphemhacojp?hl=pt-BR

14” ou superior - resolução mínima 1024 x 768 pixels;
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS X;
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels;
Processador Dual Core de 2,5GHz;
Memória RAM 4GB;
Memória armazenamento de 500GB;
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N;
Bateria com boa autonomia (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler
textos);
o Saída de áudio P2 Alto falante e fone de ouvido.
o
o
o
o
o
o
o
o

IMPORTANTE:
Dentro das especificações mínimas indicadas pela Edebê para utilização do MDD (material
didático digital), não houve homologação para visualização em SMARTPHONE (Sistema
Android, Windows Phone ou IOS).

Como devo proceder para instalar meu MDD no computador ou notebook para trabalhar on line
ou off line:
1. Antes de digitar o endereço https://portal.edebe.com.br/ no Google Chrome limpe o cache
desde o começo, digitando Ctrl+H, tendo o cuidado de ativar somente os campos indicados na
imagem abaixo;

Digite o usuário e senha, no campo indicado;

2. Quando aparecer essa tela, clique em Livro Digital;

3. Se quiser baixar seu livro para acesso off line, escolha o sistema operacional do dispositivo
desejado, baixe o aplicativo e depois entre no portal edebê. Se sua preferência for trabalhar on
line, clique no botão “continuar on line”;

4. Clique em Didáticos;

5. Clique no segmento desejado:

6 Escolha um livro e clique em “Iniciar leitura”;

7. Quando aparecer à imagem abaixo, se desejar baixar o livro, clique no botão “Baixar livro”.

8. Para baixar os outros livros, repita o passo a passo a partir do item 5.

