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EdebêEdu 

Publicações Este aplicativo é utilizado pela comunidade Educativa para acessar o 

Material Didático Digital (MDD) e as publicações salesianas de modo on-line ou off-line.



Baixe o aplicativo EdebêEdu Publicações de acordo com seu 

dispositivo.

O aplicativo está disponível na App Store para dispositivo iOS.

O aplicativo está disponível na Play Store para dispositivo Android. 

Para smartphone e tablet:

✓ Leitura dos livros didáticos disponível na posição horizontal.

✓ Acesso on-line aos livros pelo App do seu dispositivo.

✓ Possibilidade de baixar somente o capítulo de que precisa, de forma leve e rápida.

✓ Cópia, se conveniente, dos livros para o cartão de memória de seu dispositivo 

Android.

Possibilidade



Baixe o aplicativo EdebêEdu publicações de acordo 

com seu dispositivo.

1. Acesse edu.edebe.com.br.

1. Informe seu login e sua senha.

1. Clique no botão            disponível 

na parte superior da tela.

1. Clique no ícone relacionado ao  

seu sistema operacional.

Para computadores Windows e Mac, siga os passos abaixo.



Para acessar o MDD após realizar o download do aplicativo, 

basta clicar em Livros Didáticos.



Para acessar o livro digital disponível para seu usuário,

basta clicar em sua série e depois no livro desejado.



Para acessar o Menu, basta clicar no botão indicado.



Está disponível no 

Menu

✓ Índice hierarquizado

✓ Ícone de atalho para atividades

✓ Menu de atividades

✓ Totalizador de atividades interativas

✓ Menu sumário (preparado para os livros 

didáticos com a navegação por capítulos, 

atividades interativas e busca direta para 

determinada página)



✓ Atalhos de teclado (disponível somente 

para acesso pelo computador)

✓ Visualização dos dados do usuário que 

está logado

Está disponível no 

Menu



Ícones de navegação

✓ Anotações sempre visíveis, com a nova 

ferramenta de anotação, que permitirá 

fazer suas marcações enquanto navega 

por todas as outras páginas.

✓ Menu sumário preparado para os livros 

didáticos com navegação por capítulos,

atividades interativas e busca direta para

determinada página.

✓ Opções de zoom fullscreen cuja qualidade 

do conteúdo foi otimizada para seu 

dispositivo do smartphone, ou seja, o livro 

se adapta à sua tela.


