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INTRODUÇÃO

● O Play Livros é um aplicativo do Google;

● Fazer login ou criar uma conta;

● Oferece uma loja de compras e empréstimos de diversos 

títulos e amostra;

● Compatível com os formatos EPUB e PDF;

● Modo de leitura online e offline; 

 



● Tablet e smartphone : 
Android e iOS;

● Navegadores web;

● eReader;

● Android superior a versão 
3.0;

● Sincroniza com todos 
dispositivos que tenham o 
aplicativo;

DISPOSITIVOS PARA LEITURA 
COMPATÍVEIS 



● Com o Google Livros, podemos comprar, ler e buscar 
por novas leituras por meio do aplicativo ou desktop; 

MINHA BIBLIOTECA



FUNÇÕES

● Virar páginas : tem o efeito de realmente estar virando 
uma página como no livro analógico;

● Navegação, pesquisa e disponibilização  do sumário do 
livro (quando o formato é EPUB);

● Marcador : guardar a página para uma futura consulta;

● Notas : selecionar, fazer anotações e destacar com 
uma cor em trechos ou palavras que seja 
relevante;(cria um documento no Google Drive com as 
anotações)



● Alteração o texto e visualização : cor do fundo, o 
tamanho e fonte da letra, espaçamento entre linhas;

● Leitor em voz alta de acordo com o idioma do livro, 
pode ser tanto leitura automática ou alta qualidade 
com uma voz mais natural (é feito um download no 
dispositivo);

● Copiar o texto : tem a função de copiar o conteúdo e 
colar ( alguns livros essa função é desativada);

FUNÇÕES



● Os livros gratuitos estão disponibilizados e podem ser 
lidos por completo, sendo adicionados a sua 
biblioteca;

LIVROS GRATUITOS



● Na opção “Gêneros” apresenta-se vários assuntos 
sobre livros, assim pode navegar e procurar de acordo 
com seu gosto; 

GOOGLE PLAY - LIVROS

Clique em 
“Gêneros” e depois 
no assunto de sua 
escolha.



● Com esta opção é possível criar estantes, agrupando 
os livros de acordo com o tema ou categoria. Além 
disso, pode ser visível ao público ou privada;

CRIAR NOVA ESTANTE

Clique em 
“Nova Estante”



Leitura no Computador - Opções 
de exibição



Leitura em dispositivos móveis - ícones 
principais

Pesquisa 

Capítulos, 
Marcadores e 
Notas

Configurações 
de texto e 
visualização

Marcador, leitor em 
voz alta, 
Configurações 
gerais , Ajuda e 
feedback



Leitura em dispositivos móveis - Opções de exibição

Fonte

Tamanho da letra

Espaçamento 
entre
linhas
Forma do texto

Configurações 
do textos

Brilho

Cor de fundo 
da tela

Ajusta a 
iluminação

Configurações 
de visualização



Leitura no computador - Conteúdo



Leitura em dispositivos móveis - Conteúdo

● Mostra a organização dos 
capítulos e subcapítulos;

● E a página atual de 
leitura;



Leitura no computador - Ajuda 

● Redireciona a outra página.



Leitura em dispositivos móveis - Ajuda

● Clicando em cima de 
Ajuda e feedback, 
será redirecionado 
para outra página;



Leitura no computador - Marcador



Leitura em dispositivos móveis - Marcador

● Quando marcar 
uma página, tem 
como consulta-lá.



Leitura no computador - Virar e voltar página



Leitura em dispositivos móveis - Virar  página



Leitura No computador - Nota, Tradução e Copiar



Leitura no computador - Adicionando uma nota



Leitura no computador - Tradução e Copiar

Traduzir

Copiar



Leitura em dispositivos móveis - Pesquisa

● Seleciona a palavra 
ou frase, escolhe 
como será buscado 
seja pelo texto ou 
pela web



SINCRONIZAÇÃO 

Quando se realiza a leitura 
em mais de um dispositivo 
é enviado uma mensagem 
avisando.



ATIVIDADE
● Baixar o aplicativo do Google 

Livros no smartphone; 

● Encontrar o livro do “Estatuto do 

Idoso” 

● Escolher e adicionar a sua 

biblioteca um livro gratuito;  

Edições Câmara 

Câmara dos Deputados 

2016



Amigo Secreto
 

• Confraternização no último dia de aula 05/12/2017;

• Amigo Secreto entre os alunos e professores do 

curso; 

• O sorteio será realizado no dia 07/11/2017. 

- Tradicionalmente: sorteio dos nomes e indicação de 

presentes; 

- Virtualmente pelo site: 

- https://www.amigosecreto.com.br/ 
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