
Tutorial para a plataforma Livros Digitais 
 

1. Acesse o endereço eletrônico https://www.livrosdigitais.org.br/ . 
2. Clique em cadastra-se 
3. Preencha os campos solicitados, com nome, e-mail e senha. 
4. Faça o login. 
5. Na página inicial, clique em Novo livro. 
6. O primeiro passo é digitar o título do livro e os nomes dos autores. Veja 

abaixo.(Figura 1) 

 
Figura 1 

7. Clique em avançar. 
8. A página direcionará o editor para a interface da plataforma de edição do 

livro, que é bem simples e didática. (Figura 2) 
9. No botão Fundo, você escolhe o modelo de capa e do fundo (layout) da 

página. (Figuras 2 e 3) 
10.No botão + (mais) no lado direito da imagem do livro, você adiciona as 

páginas, você pode colar um texto já pronto ou digitar. (Figuras 2 e 3) 
11. Na barra de ferramentas, você pode escolher a fonte, cor e tamanho da 

letra, assim como adicionar tópicos, imagens e formatar os espaçamentos 
e recuos do parágrafo, como num editor de texto comum. (Figura 2) 

12.O botão - (menos) do lado direito da imagem do livro exclui a página. 
(Figura 2) 

13.O botão abaixo, com os quadradinhos, permite ao editor modificar a 
sequência de páginas do livro. (Figura 2) 

14.Ao final do trabalho de edição, você pode clicar no botão salvar, para 
gerar um arquivo em pdf para salvar no computador ou imprimir, ou 
ainda você pode publicar na própria plataforma online, o que vai gerar 
um link para que você possa compartilhar. (Figura 4) 

 

https://www.livrosdigitais.org.br/


15.Os livros em edição ou publicados por você ficam disponíveis na página 
inicial da sua conta, isso permite que você feche o projeto e volte a 
editá-lo em outro momento. 

16.Abaixo, estão algumas imagens que ilustram os passos descritos e a 
disposição dos botões. 
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