Caso não visualize corretamente esta mensagem, clique aqui.

O curso ESCOLA VIRTUAL – PAIS E ALUNOS da academia.pt, a
plataforma de formação online da Porto Editora, foi desenvolvido
especificamente para que pais e alunos saibam como tirar partido de todo o
potencial da Escola Virtual.
Por terem acesso à Escola Virtual através do plano institucional, podem
inscrever-se gratuitamente neste curso, que permite uma exploração
autónoma e flexível, sem horários fixos e em qualquer lugar.

Objetivos do curso:
➤ Selecionar temas e conteúdos a estudar de acordo com os objetivos
individuais e ao ritmo do aluno.
➤ Avaliar conhecimentos de forma autónoma, identificando conteúdos
que necessitam de um estudo mais aprofundado.
➤ Utilizar a funcionalidade de pesquisa para rever conteúdos ou
selecionar recursos no âmbito de um trabalho de projeto.

➤ Explorar e tirar partido das funcionalidades de Manuais Digitais.
➤ Realizar as tarefas e explorar os materiais partilhados pelos professores
das várias disciplinas.
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Instruções para ativação do seu vale de desconto
1. Escolha o curso ESCOLA VIRTUAL – PAIS E ALUNOS e selecione o botão
“Inscrever”;

2. Confirme a sua opção selecionando novamente o botão “Inscrever”;
3. No passo seguinte, surgirá a informação dos produtos que se encontram no "cesto de
compras". Prossiga clicando em "Continuar";

4. Deverá efetuar o login com a conta com a qual pretende efetuar a sua compra. Caso
não possua um registo, selecione a opção “Se ainda não tem conta, registe-se.” e siga
os passos solicitados.

5. No passo seguinte introduza o código do vale recebido no campo “Insira o código” e
selecione “Validar vale”. O desconto deste vale será aplicado ao valor final da compra
no último passo do processo de inscrição;

6. Preencha os dados de faturação e selecione a opção de pagamento Multibanco.
Prossiga clicando em "Continuar";

7. Verifique todos os dados da sua inscrição. Para terminar o processo, deverá ler e
aceitar os Termos e condições de acesso. Clique em "Confirmar encomenda" para
terminar a inscrição.

Em caso de dúvida ou para qualquer esclarecimento adicional, envienos a sua mensagem através do formulário de contacto.

Por favor, não responda a esta comunicação.
Se não desejar voltar a receber esta newsletter, pode editar as suas preferências de comunicação aqui.

