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Editora

O futuro do conhecimento em suas mãos

Mais fácil ensinar, mais gostoso aprender.

A Editora Geração Digital mantém um serviço 
de suporte técnico nas unidades do Sigma

Asa Norte

de segunda a sexta-feira,  das 7h às 13h30 e das 
14h30 às 16h

3347-3877

Asa Sul

de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

3346-8215 / 3443-0307

Águas Claras

de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

3597-5479

comercial@editorageracaodigital.com.br

SEPS Quadra 712/912, Conj. D, Bloco 1, Sala 204
Asa Sul - Brasília-DF

(61) 3245 6961
www.editorageracaodigital.com.br
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Procure

ü deixar, pelo menos, 3GB de espaço no tablet, para cada série

ü manter o sistema operacional do tablet sempre atualizado

ü manter login e senha sempre anotados e de fácil acesso

Evite

ü instalar versões não autorizadas do sistema operacional (jailbreak ou root)
ü instalar aplicativos que mudem as configurações de fábrica de seu tablet

ü utilizar restrições parentais de compras

ü resetar seu tablet, a não ser que seja extremamente necessário

ORIENTAÇÕES PARA O USO

A compra dos livros digitais pode ser efetuada no site da 
Editora Geração Digital, em ambiente de pagamento 
seguro, ou pessoalmente no suporte técnico em cada 
unidade do Sigma.

Os livros digitais são obtidos por download, no aplicativo 
Geração Digital, disponível nas lojas virtuais da Apple 
(App Store) e do Google (Play Store).

COMPRAS E DOWNLOADS

A coleção é embarcada em tablets e, com eles, os alunos têm 
aulas, estudam e fazem tarefas sem a necessidade de acesso à 
internet. Os tablets, com diversos recursos de aprendizagem e 
que podem ser levados a qualquer lugar, substituem as 
pesadas mochilas com livros impressos.

Em 2012, o Sigma adotou a coleção de livros digitais 
para a 1ª série do Ensino Médio. Em 2014, o projeto foi 
efetivado em todo o Ensino Médio.

COLEÇÃO DE LIVROS DIGITAIS

TABLETS E CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS

ü iPad a partir da 5ª geração (iPad air) 

ü tablets com Google Android 5.0 (Lollipop) ou superior

Configurações: tela de 9 polegadas (diagonal) ou mais; 
memória interna a partir de 32GB; capacidade de acesso a 
redes sem fio (“wi-fi”).

Atenção: apesar de alguns tablets de 7 ou 8 polegadas, como 
o iPad Mini, o Nexus 7 e o Samsung Note 8.4, suportarem os 
conteúdos digitais, é importante verificar se o tamanho da 
tela não traz desconforto na leitura dos textos.

www.editorageracaodigital.com.br
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