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Segue as instruções para o primeiro acesso 
ao Português mais perto.

2 Clica no 
botão "Entrar".

1 Acede ao site  
www.portuguesmaisperto.pt

Entrar no Português 
mais perto
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3 Preenche os campos Utilizador e Password.

Se já tiveste acesso ao Português mais perto, 
poderás utilizar os mesmos dados de utilizador.

◀

Caso queiras atualizar 
ou modificar a tua 
password, deverás 
consultar a página  
de perfil e proceder  
a essa alteração.
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Meu Espaço
Estuda e tira dúvidas com os recursos que tens 
à tua disposição.

CURSOS   
Aprender, testar  
e realizar tarefas.
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DICIONÁRIOS 
Podes consultá-los sempre 
que tiveres dúvidas.

MEDALHAS 
Consulta as medalhas 
que já ganhaste.

BIBLIOTECA   
Para os teus livros 
em formato digital.

DESAFIOS 
Atividades para ganhares 
pontos na loja de prémios.

Descobre as 
funcionalidades 
de apoio ao teu estudo

TAREFAS  
Realiza trabalhos que 
os professores enviam.
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Aprende com os conteúdos e testa os teus conhecimentos  
em cada tema.

Através de vídeos, animações, jogos e interatividades aprende mais 
sobre Português. Sabes que quando um conceito é difícil de compreender, 
nada melhor do que visualizar um vídeo e outros recursos multimédia,  
que te explicam os conceitos de uma forma visual e dinâmica.

Estuda com os recursos 
de Português
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“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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Os teus professores podem atribuir-te tarefas e disponibilizar-te 
materiais de estudo através do Português mais perto.  
Consulta o teu trabalho no menu superior ou dentro do curso.

Realiza tarefas e consulta
materiais de estudo

▶
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Testa os teus 
 conhecimentos 
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.

Faz um novo teste 
para melhorares 
os teus resultados.

Podes  consultar o 
resultado  e a correção 
do teu teste.
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Cria um teste temático
Se precisares de avaliar os teus conhecimentos sobre matérias 
específicas, podes construir um teste à tua medida, definindo quais 
os temas que queres estudar.

Seleciona o(s) tema(s) 
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

Assim, é fácil identificares os temas que ainda não dominas. Podes 
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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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 níveis, que te podem ser úteis.

▶
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Desafios 
e recompensas
Quanto mais utilizares o Português mais perto, mais pontos ganhas!  
As medalhas vão ajudar-te a definir objetivos de trabalho no Português 
mais perto, que se traduzirão em pontos. 

À medida que fores completando com sucesso as tuas tarefas, vais 
acumular pontos que premeiam o teu esforço.

▼

Podes trocar os teus 
pontos por prémios.
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Biblioteca
Podes aceder aos teus livros digitais na biblioteca.

▼
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Podes explorar os teus livros escolares no telemóvel 
e no tablet através da App Escola Virtual.

Se pretenderes aceder aos manuais em modo offline, 
deverás instalar a App EV Smart Book.

Instala a aplicação e usa  
os teus dados de acesso  
do Português mais perto.

App
EV Smart Book

Escola Virtual
 App
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Mural
Se estiveres associado a uma turma, os teus professores 
podem ativar um mural.
Neste espaço, podes partilhar ideias, fazer trabalhos de 
grupo, sempre com a orientação dos teus professores. 

Participa no mural 
da turma que o teu 
professor ativou.
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Neste espaço podes comunicar diretamente com os teus professores e 
colegas.

Envia mensagens para 
o mural da turma.
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App Escola Virtual
Podes estudar no Português mais perto através  
da app Escola Virtual, no telemóvel ou tablet. 

Aprende em 
qualquer lugar!

Escola Virtual
 App
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Se estiveres a explorar o Português mais perto a partir do teu telemóvel 
ou do teu tablet, opta por instalar a App Escola Virtual que te 
proporcionará uma melhor experiência de utilização.

Clica em instalar

Se tiveres um equipamento iOS, segue os passos de instalação que 
irão surgir no ecrã.


