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Cambridge em Casa disponibiliza-te recursos e atividades em inglês para alunos em idade escolar, 

principalmente do pré-escolar e da primária. Estes recursos variados irão ajudar-te a praticar o teu 

inglês tanto em casa como no exterior, com áudios, vídeos, jogos e outras atividades. 

Estes recursos estão disponíveis sem registo para qualquer pessoa que queira praticar inglês com 

os seus filhos de forma divertida e agradável. Para facilitar a tua seleção, poderás filtrar os nossos 

recursos por idade e por tipo de atividade. 

Para além destas atividades de acesso livre, em Cambridge em Casa, podes registar-te para acesso 

exclusivo aos recursos digitais especificamente associados ao teu livro, para que possas tirar o 

melhor partido. As instruções abaixo focalizam-se na área em que se regista nesta página. o seu 

livro, de modo a tirar o máximo partido dele. As instruções abaixo centram-se na área sob o registo 

desta página. 

1. REGISTO 

Para acederes à área sob o registo, clica em Acesso na zona superior do sítio web. Aqui, poderás 

registar-te pela primeira vez, bem como aceder nas vezes seguintes. Para começar, clica no botão 

Registar-se, que te conduzirá para o formulário de registo. Para começar, clica no botão Regista-te, 

que te conduzirá para o formulário de registo. 

 
 

Aspetos-chave do registo 

1) Book Code 

Para te registares, precisas de um Book Code, um código de ativação que o teu professor te 

facultará, e que desbloqueará o acesso aos recursos do teu curso. Se dispuseres de mais do que 

um Book Code, completa o teu registo com qualquer um deles. 

 

 

https://cambridgeemcasa.pt/login
https://cambridgeemcasa.pt/registo
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2) Idade do aluno 

 Para alunos com menos de 14 anos de idade, o formulário deve ser preenchido com os 

dados do pai, mãe ou tutor legal.  

 Os maiores de 14 anos de idade podem introduzir os seus próprios dados de contacto. 

3) Código postal e estabelecimento de ensino 

Ao introduzires os primeiros quatro dígitos do código postal do teu estabelecimento de ensino, o 

campo seguinte permitir-te-á selecionar entre os que se situam dentro do mesmo código postal. Se 

o teu estabelecimento não aparecer, informa o teu professor para que ele nos possa contactar. 

Acrescentaremos o estabelecimento de ensino à nossa lista e notificaremos o estabelecimento de 

ensino para que possas completar o registo. 

Após completares o registo, enviar-te-emos uma mensagem de validação para o endereço de e-mail 

que indicaste no registo. Nessa mensagem, cujo remetente será contact@cambridgeemcasa.pt, 

encontrarás uma hiperligação na qual terás de clicar para confirmares o teu registo. 

Nota: A conta utilizada deve permitir a receção de correio eletrónico externo. 

 

Não recebeste a mensagem de confirmação? 

Em primeiro lugar, verifica se escreveste bem o teu e-mail e se este permite a receção de correio 

externo. Se tudo estiver correto, verifica a tua pasta de spam. Se também aí não o encontrares, 

informa o teu professor para que ele nos possa contactar. 

2. ACESSO AOS TEUS CURSOS ATIVOS E CONTEÚDO 

Depois de confirmares a tua inscrição, terás acesso ao ecrã Cursos Ativos. Por baixo de cada livro 

pode-se ver a etapa educativa a que o associaste no registo, para que te seja mais fácil localizá-lo 

caso tenhas vários livros ou estejas a utilizar a mesma conta para alunos de idades diferentes. Neste 

exemplo, podes ver o ecrã de um usuário que tem acesso a dois livros, um do 1.º ano e outro do 7º 

ano: 

 

mailto:contact@cambridgeemcasa.pt
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Para acederes aos conteúdos de cada livro, basta clicar na capa correspondente ao teu curso. Dentro 

do teu curso, poderás ver até três secções, dependendo do estabelecimento de ensino que 

frequentas e do curso: 

 Livros digitais 

 Recursos do livro 

 Outros recursos 

 

Livros digitais 

Se o teu estabelecimento de ensino tiver optado por utilizar livros digitais, terás acesso aos mesmos 

na área superior, em formato e-book. 

 
Podes consultar toda a informação sobre os livros digitais na secção 3 deste manual. 

 

Recursos do teu livro 

Na área central podes ver e descarregar recursos relacionados com o teu livro, tais como áudios, 

vídeos, atividades complementares, referências gramaticais, respostas, etc.  

 

Para cada recurso, verás um nome descritivo e um ícone que indica o formato do recurso, que pode 

ser em PDF, Áudio, Vídeo, Word, Excel ou Web. 
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Outros recursos 

Por fim, na área inferior, também encontrarás recursos e atividades para aprender inglês. Estas 

atividades genéricas são as que também podem ser encontradas a partir da página inicial, 

disponíveis sem registo. Para te facilitar a tarefa, pré-selecionámos e assocámos a cada curso os 

que podem ser mais ajustados ao nível e idade do livro (apenas para pré-escolar e primária). 

 

3. ACESSO AOS LIVROS DIGITAIS 
Os livros digitais, se disponíveis no teu estabelecimento de ensino, aparecem em primeiro lugar 

quando entras no teu curso e podem estar alojados em diferentes plataformas, dependendo do 

curso e do livro.  

Ao clicares na capa do livro digital, encontrarás instruções específicas sobre como aceder ao 

mesmo, diferentes consoante a plataforma.  

Poderás reconhecer a plataforma do teu livro no título que aparece quando acedes a cada livro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Blinklearning 

Ao clicares na capa do teu livro digital pela primeira vez para acederes aos seus conteúdos em 

BlinkLearning, ser-te-á pedido que confirmes os teus dados. 

 Se já tiveres uma conta Blinklearning, o sistema pedir-te-á que introduzas o teu email e a 

palavra-passe de Blinklearning para poderes ter acesso. 
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 Se não tiveres conta, o sistema reconhecê-lo-á e pedir-te-á apenas para confirmares a tua 

palavra-passe de Cambridge em Casa para poderes entrar. Este procedimento irá criar-te 

uma conta Blinklearning a partir da qual poderás aceder ao teu livro digital. 

Nas vezes seguintes, tendo já feito a associação entre as tuas contas Cambridge em Casa e 

Blinklearning, ao clicares em Abrir, acederás diretamente ao livro sem necessidade de voltares a 

confirmar os teus dados. 

 

b) Restantes plataformas 

Para além de Blinklearning, os teus conteúdos podem encontrar-se numa destas quatro plataformas:  

 Cambridge Bookshelf  

 Cambridge One  

 Cambridge LMS (Main) 

 Cambridge LMS (Primary) 

No caso destes livros, o funcionamento é sempre o mesmo:  

 Em primeiro lugar, deves completar o registo na plataforma, que te enviará um e-mail de 

verificação. 

 Depois de verificares o teu e-mail, quando acederes à plataforma, terás de adicionar um 

código único à tua conta, para que sejam desbloqueados os conteúdos do livro. 

 

O código único do livro ser-te-á mostrado sempre que iniciares sessão a partir de Cambridge em 

casa, para te ajudar, caso a primeira vez que tenhas acedido e te tenhas registado, não o tenhas 

introduzido na plataforma. 

Se tiveres dúvidas sobre como completar o registo e desbloquear os conteúdos do teu livro, 

cverifica o nome da plataforma onde o teu livro está alojado e segue as instruções indicadas nos 

seguintes manuais: 

 Cambridge Bookshelf  

 Cambridge One  

 Cambridge LMS (Main) 

 Cambridge LMS (Primary) 

4. O MEU PERFIL 
A partir do teu perfil, ao qual podes aceder a partir da área superior da página depois de te teres 

registado, podes atualizar os teus dados, alterar a tua palavra-passe, adicionar novos cursos aos teus 

Cursos Ativos ou até eliminar a tua conta. 

 Dados pessoais 

Para além do teu nome próprio e apelidos, poderás alterar o teu e-mail ou atualizar a tua preferência 

na receção de comunicações comerciais. 

 Novo Book Code 

Depois de te teres registado com o primeiro Book Code, podes adicionar tantos Book Codes 

quantos o teu estabelecimento de ensino te tiver fornecido. Deves também indicar a que curso ou 

nível educativo esse livro corresponde, desde o 1.º ano do Pré-escolar até ao 2.º ano do Ensino 

Secundário. Tal permitir-te-á encontrá-lo mais facilmente no ecrã dos Cursos Ativos. 

 Os meus cursos 

A partir daqui, podes consultar os teus cursos ativos e corrigir o nível educativo associado. 

 Mudar de estabelecimento de ensino 

Para mudares de estabelecimento de ensino, deverás introduzir o código postal do teu novo 

estabelecimento de ensino e selecionar o seu nome de entre os apresentados pelo seletor. 

Nota: Se mudares de estabelecimento de ensino, deixarás de ter acesso aos livros do teu antigo 

estabelecimento de ensino e terás de pedir o Book Code correspondente ao novo curso da 

Cambridge que está a seguir. 
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 Alterar a palavra-passe 

Por razões de segurança, pedir-te-emos que introduzas a tua palavra-passe atual e repitas a nova 

palavra-passe. Lembra-te de que esta deve ter pelo menos 8 carateres. 

 Eliminar a conta 

A partir desta secção, poderás eliminar a tua conta em Cambridge em Casa. Pedir-te-emos a tua 

palavra-passe para evitar que a possas eliminar inadvertidamente. 

Nota: Se eliminares a tua conta, todos os teus dados serão apagados e terás de criar uma nova 

conta caso queiras aceder novamente à parte de registo da plataforma. 

 

 


