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Cambridge em Casa

Livro digital CLMS Primary
Para acederes ao teu conteúdo digital em Cambridge LMS Primary, clica na capa. Verás 
que é um livro CLMS Primary pelo título da caixa de informação:

1. Registo
Se ainda não tens uma conta em Cambridge LMS Primary, 
clica em  REGISTO . Serás direcionado para a plataforma 
onde deverás selecionar o separador Register e iniciar o 
registo dizendo que és aluno.

Poderás registar-te com o nome de utilizador do Facebook ou 
do Google, ou introduzindo os teus dados. Deves aceitar  
a política de privacidade.

  Deves ter mais de 14 anos e o teu endereço de correio 
eletrónico deve permitir a receção de e-mails externos. 

  Se tiveres menos de 14 anos, o sistema pedir-te-á  
que um adulto efetue o teu registo.

 A palavra-passe deve conter, pelo 

menos, 8 carateres, com, pelo 

menos, dois dos seguintes: uma letra 

maiúscula, uma letra minúscula, um 

número ou um caráter especial.
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Após o preenchimento do formulário, o 
sistema enviar-te-á um e-mail  
de confirmação a partir de  
noreply@cambridge.org. 

Clica no link, Verify my account  
para completares o registo.

Serás novamente direcionado para a página de Cambridge LMS Primary, onde o sistema te confirmará 
que a conta foi verificada. Clica em Log in with your credentials.

Já podes ter acesso com o endereço 
de correio eletrónico (ou nome de 
utilizador e palavra-passe).
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2. Código de ativação
Em Cambridge em Casa, ao acederes a este livro  
pela primeira vez, o sistema atribuiu-te  
um código de ativação. 

Em Cambridge LMS Primary, dentro do  
espaço My Learning, clica no botão  
Activate a new product. 

Abrir-se-á um espaço onde 
deverás colar o código 
fornecido por Cambridge  
em Casa. Clica em Activate  
a product para confirmares:

No ecrã que aparece, clica em 
Start learning para poderes 
aceder aos conteúdos do livro.
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3. Aprender de forma autónoma ou integrado numa turma
Cambridge LMS Primary permite-te aprender:

  de forma autónoma;

 integrado numa turma.

Para teres acesso ao livro pela primeira vez, 
clica em Self-study. 

 
Acederás ao ecrã My learning, onde verás  
dois acessos diferentes: 

Na página de Help encontrarás:

1   Perguntas frequentes (para 
veres as questões mais 
frequentes dos alunos, visita a 
secção Student);

2  Tutoriais em vídeo;

3  Guias do utilizador;

4  Formulário de contacto.

4. Mais informações

1    My classes: se o teu professor te 
forneceu um código de turma, 
introdu-lo em Join a class para 
integrares a turma.

2   Self-study: já ativado (clica em 
Show the list para veres o 
conteúdo).

https://www.cambridgelms.org/primary/p/en/frequentlyaskedquestions

