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1. Registo
Se ainda não tens conta em Cambridge One, clica em  REGISTO . Serás 
direcionado para uma nova página onde poderás iniciar o processo de registo: 

Após introduzires o teu país e a tua 
idade no primeiro ecrã, no segundo 
podes registar-te com o teu nome de 
utilizador de Facebook ou Google, ou 
introduzindo os teus dados. Deves 
aceitar a política de privacidade.

  Deves ser maior de 14 anos 
de idade e o teu endereço 
eletrónico deve permitir a 
receção de e-mails externos.

  Se fores menor de 14 anos, o sistema pedirá que seja um adulto a 
registar-te.

Para acederes ao teu conteúdo digital em Cambridge One, clica na respetiva capa. Poderás 
identificar a plataforma onde se encontra o conteúdo pelo título da caixa de informação:

 A palavra-chave deve ter pelo menos 8 carateres, com 

pelo menos 2 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. Verifica a tua 
conta, clicando no botão Verify.

Acederás diretamente a Cambridge One. 

Clica em Start Learning para completares o 

processo de ativação do código.

2. Código de ativação
Em Cambridge em Casa, ao acederes a este livro pela primeira vez, o sistema atribui-te 
um código de ativação.

 Em Cambridge One, depois de clicares em  
Start Learning, introdu-lo aqui:

Após a sua introdução, o código é ativado.
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3. Aprenderes sozinho ou integrado numa turma

Cambridge One permite-te aprender:

 de forma autónoma;

  integrado numa turma.

Se o teu professor te tiver facultado um código de 
turma, seleciona I’m learning with a class, e introduz 
o código no ecrã seguinte.

Se não possuíres um código de turma, seleciona  
I’m learning on my own. 

4. O teu conteúdo
No ecrã principal dos teus cursos tens acesso:

ao teu conteúdo;

ao teu progresso.

Depois de teres selecionado o modo de aprendizagem, poderás ver o conteúdo que ativaste.

Mesmo que, no início, optes por 

aprender de forma autónoma, 

pode sempre integrar uma turma 

mais tarde. Poderás também 

acrescentar novos conteúdos.
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Aqui, podes ver um exemplo de 
Practice Extra, com exercícios, jogos 
e atividades adicionais para cada 
unidade do livro.

Em My progress, depois de teres 
trabalhado com Practice Extra, 
saberás como realizaste cada 
exercício.

5. Mais informação

1  Primeiros passos:  
vídeo tutorial. 

2   Perguntas mais 
frequentes: Secção de 
Ajuda. 

3   Outras questões: 
formulário de contacto.

https://www.youtube.com/watch?v=cQUF-WBG-tg&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=cQUF-WBG-tg&t=105s
https://www.cambridgeone.org/help
https://www.cambridgeone.org/contact-us

