
Vamos começar! Primeiro, clique no botão “Entrar”.



Caso já possua um login (e-mail ou CPF) e senha,
insira-os nos campos ao lado

e clique em “Entre”.

Caso ainda não possua um login e senha,
clique em “Cadastre-se” e siga os passos
que aparecerão.

ATENÇÃO:
Não é possível fazer login com dados 
de cadastros dos anos 2012 a 2015; 
para adquirir os livros deste ano, por 
favor, preencha um novo cadastro 
clicando em “Cadastre-se”.



Clique na aba “Livros Didáticos” para
acessar a vitrine (página de venda dos livros).

Escolha o livro correspondente à série
do usuário tocando no ícone vermelho

ao lado da capa.



Um aviso irá aparecer indicando
que a escolha foi feita com sucesso.

Aqui estarão todos os seus pedidos.

E aqui, o valor total de sua(s) compra(s).

Após verificar seu pedido, clique em
“Fechar pedido” para prosseguir.



Escolha a quantidade de usuários dos livros que você comprou.
Lembre-se: só é possível atribuir um usuário para cada livro.
Após escolher, clique em “Cadastrar”. 



Selecione um usuário para o livro.
Caso não exista nenhum cadastrado,
clique em “Cadastre um novo dependente”.



Escolha o livro que será atribuído ao aluno.



Escolha o sistema operacional do tablet que irá conter o livro.
Se for um iPad, escolha “iOS (iPad)”. Se for um Asus, Acer,
Motorola, Samsung ou Sony, selecione “Android”.

Após a escolha, clique em “Confirmar e Continuar”.



Verifique as informações de sua compra.
Se tudo estiver correto,
clique em “Continuar com o PagSeguro”.



Essa é a tela de carregamento do PagSeguro.
Quando ela terminar, insira as informações.



Insira seu e-mail do PagSeguro na seção “Informe seu e-mail” e clique em “Avançar”.



Insira seu nome,
CPF e celular aqui.

Após inserir as informações,
toque em “Escolher o meio de pagamento”.

Insira seu CEP aqui.



Escolha a opção
de pagamento.

Insira os dados de seu cartão.
Escolha o endereço de entrega da fatura.

Após esses passos, clique em “confirmar o pagamento”.

123.456.789-10

1947

12345689 08/01/194761



Espere o processo terminar.



Pronto!
Agora, baixe o aplicativo “Editora Geração Digital”
e aproveite seus livros digitais!


