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Coleção de livros eletrônicos
---
O material eletrônico possui diversas vantagens em relação aos livros impressos, 
por exemplo:

Atualizações contínuas
O formato, exclusivamente eletrônico, permite:

• atualização contínua de todos os conteúdos, de modo a se adaptar a novas 
modalidades de avaliações

• inclusão de informações sobre fatos, descobertas recentes

• correções, aprimoramentos de teorias vigentes

Acesso off-line
Uma vez baixada no tablet, a coleção de livros eletrônicos permite o acompanhamento 
das aulas, os estudos e a realização de tarefas em modo off-line, não sendo, 
portanto, necessário o uso da internet.

Áreas do conhecimento
---
Os conteúdos são organizados de modo a atender aos princípios da Matriz de Referência 
do Enem e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cujas áreas de conhecimento são:

• Linguagens;

• Ciências Humanas;

• Ciências da Natureza;

• Matemática.



Compras
---
Os livros eletrônicos podem ser adquiridos pelos seguintes meios:

site editoragd.com

presencialmente, no suporte técnico de sua unidade escolar

A compra incluirá todas as atualizações referentes à edição 2018 dos livros.

A operação é garantida pelo PagSeguro.

Veja formas de pagamento, condições de parcelamento e casos especiais 
em editoragd.com

Você também pode comprar pelo aplicativo 
Loja GD, disponível na App Store e na Play Store.

Após o pagamento, os livros devem ser baixados 
diretamente pelo usuário, por meio do aplicativo 
Editora Geração Digital. Ele está disponível na 
App Store e na Play Store.

http://editoragd.com
http://editoragd.com
https://itunes.apple.com/br/app/editora-gera%C3%A7%C3%A3o-digital/id1067064630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egd.egddeveloper


Configurações mínimas de tablet
---
32 GB de armazenamento

2 GB de memória RAM

Acesso a wi-fi (para download dos livros)

Tela de 7,9” a  12,9” 

Sistema operacional

• iOS 10.0 ou superior (iPads)

• Android 7.0 ou superior (tablets Android)

Atualmente, no mercado nacional, atendem às configurações:

• iPad 2017

• iPad mini 4

• Samsung Tab S2

• Samsung Tab S3

Recomendações de uso
---
• Reserve no mínimo 3 GB de armazenamento para os livros de cada série.

• Não altere as características de fábrica do  seu tablet.



Suporte técnico

Asa Sul
de segunda a sexta-feira 
das 7h às 18h 
3346-8215 / 3443-0307

Asa Norte
de segunda a sexta-feira 
das 7h às 13h30 / das 14h30 às 16h 
3347-3877

Águas Claras
de segunda a sexta-feira 
das 7h às 13h 
3597-5479

Site
editoragd.com

Email
comercial@editorageracaodigital.com.br

Redes sociais
/editorageracaodigital


