Você quer ler nosso eBook, mas está tendo problemas? Não consegue baixar? Não consegue colocá-lo em seu
aparelho preferido? Venha conosco nas próximas páginas e iremos ajudá-lo!

Como ler o eBook

ONDE EU POSSO LER O EBOOK?
Existe uma variadade de opções. Desde o celular, nosso companheiro do dia a dia, na tela do computador, e em
aparelhos específicos para leitura, como tablets e e-Readers, como o Kobo e o Lev. Tirando os e-Readers, existe
algumas opções de aplicativos que podem ser usados para a leitura. Segue a nossa lista de recomendações para
cada aparelho:

PARA LER NOS APARELHOS APPLE

Apple Books

PARA LER NO PC

Adobe Digital Editions

PARA LER NO SEU ANDROID

Google Play Books

PARA LER DIRETO NO GOOGLE CHROME

Readium

Nas próximas páginas você vai encontrar todas as informações para baixar o aplicativo que deseja usar, como
inserir o eBook e iniciar sua leitura.

USANDO O APPLE BOOKS

Para baixar o Apple Books nos aparelhos Apple, clique nesse
link, que te levará para a App Store, seja no seu Macbook,
iPhone ou iPad.
Uma vez que o Aplle Books esteja instalado em seu aparelho,
agora é a hora de adicionar seu eBook. Caso o livro esteja em
seu computador, você pode usar o iTunes para adicioná-lo ao
seu iPhone ou iPad. Agora, se você quiser colocá-lo direto no
iPhone ou iPad, sem o auxílio do computador, você pode baixar
direto do aparelho, ou então enviar para o seu e-mail, ou usar
qualquer serviço de armazenamento na nuvem, como o iCloud,
Google Drive ou Dropbox.

USANDO O GOOGLE PLAY BOOKS

Para baixar o Google Play Books em seu aparelho android, basta
encontrá-lo na Play Store.
Uma vez instalado, quando o eBook estiver em seu aparelho – seja
por download ou envio por e-mail –, basta tentar abrí-lo e será perguntado com qual aplicativo você quer abrir o eBook. Escolha o
Google Play Books, e pronto!

USANDO O ADOBE DIGITAL EDITIONS

Para leitura de eBooks direto no PC, uma das melhores opções é
o Adobe Digital Editions, que pode ser baixado nesse link.

Uma vez baixado e instalado, você precisa adicionar
o eBook na biblioteca do Adobe Digital Editions. Para
fazer isso, basta ir em Arquivos / Adicionar à biblioteca. Encontre onde o eBook está localizado, selecione e
pronto, ele foi adicionado. Agora é só abrir e aproveitar
a leitura!

USANDO O READIUM NO GOOGLE CHROME

O Readium é uma extensão do navegador Google Chrome, ou seja,
ele pode ser utilizado em qualquer computador que tenha acesso
ao navegador, seja PC, Mac ou Linux. Para instalá-lo, use este link,
ou procure por Readium no Google.

Uma vez instalado, utiliza o botão “abrir aplicativo” na página de extensões do Google Chrome e ele abrirá o leitor em uma nova janela.

Agora, é só clicar no + no canto superior direito para adicionar o
livro na biblioteca do Readium. Abra o eBook e boa leitura!

