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INTRODUÇÃO

O Play Livros é uma aplicação do Google que os utilizadores de
dispositivos iOS ou Android podem utilizar para ler. Esta aplicação permite
que o utilizador personalize todo o ambiente de leitura: trocar a cor do
fundo das letras; aumentar o tamanho da fonte ou trocar o tipo de letra;
diminuir ou aumentar o espaço entre as linhas e o recuo da margem.
A aplicação suporta os formatos PDF e EPUB. Permite a aquisição de ebooks, quando comprar um livro ele vai direto para a biblioteca criada.
Oferece alguns livros gratuitamente. Ao ativar a opção “Ler em voz alta”
podemos ouvir a leitura do livro.
É uma aplicação gratuita e permite a sincronização em vários dispositivos:
smartphones, computador, tablets Android, iPhone e iPad e sincroniza a
leitura para todos os livros sejam ou não comprados na loja Google.
Finalmente, permite armazenar até 1.000 arquivos gratuitamente.

1- COMO CRIAR UMA BIBLIOTECA

1- NO COMPUTADOR
1. 1- Entrar no gmail
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1. 2- Clicar no quadro assinalado
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1. 3- Clicar em Play
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1. 4- Clicar em Liv ros

1. 5- Clicar em Os Meus Liv ros

1. 6- Clicar em carreg ar ficheiros para inserir um novo livro

3

1. 7- Clicar em carreg ar ficheiros para inserir um novo livro ou arrastar o
ficheiro

2- NO ANDROID OU iOS
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2. 1- Aceder à Pla y Store ou App Store
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2. 2- Escrever Google Play Liv ros

2. 3- Instalar Google Pla y Livros ( a instalação já pode estar feita por
defeito).
2. 4- Abrir o gma il.

O processo será semelhante ao que seguimos no computador.
2. 5- Abrir a aplicação Google Play Livros

Após a instalação da aplicação, podemos começar a procurar livros e
podemos descarregá-los para a aplicação.
2. 6- Onde enco ntrar livros dig itais

• Luso livros - https://www.luso-livros.net/
• Projeto Adamastor - http://projectoadamastor.org/
• Nativos Digitais Leem + - https://leitoresdigitais.wordpress.com/
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