
DOWNLOAD DO APP

Manual de utilização 

do aplicativo 

BJ EDITORA

Escolha o ícone do sistema operacional de seu aparelho 
para iniciar a instalação do aplicativo BJ Editora. 
Se preferir, acesse o site do BJ Connect 
e faça o download do aplicativo para o seu computador.
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Com o aplicativo BJ Editora, pais e alunos do Colégio Bom Jesus têm à sua disposição a 
versão digital dos livros didáticos da Editora Bom Jesus adquiridos para o ano letivo. Pode ser 
usado em desktop (Windows e Mac) ou tablet.

É possível utilizar o aplicativo a qualquer hora ou  em qualquer lugar, mesmo quando não 
houver acesso à internet, pois ele permite o download dos livros digitais para acesso posterior.



Os livros estão disponíveis para download na 
seção “Biblioteca”. Acesse ‑a e selecione o livro 
que deseja baixar.
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Acesse o app BJ Editora com seu login e senha. 2

Aguarde o download.5

Inicie o download na opção 
“Baixar livro completo”. 4



Após concluir o download, 
selecione “Abrir o livro” ou 
“Abrir”.
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CONHECENDO E EXPLORANDO O APLICATIVO

 Miniaturas de páginas

Ao selecionar o ícone , no canto inferior 
direito, você verá as miniaturas das páginas. 
Escolha uma para abri ‑la. 
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Desenho

Faça seu desenho à mão livre e registre 
suas ideias.

Desenhos, lembretes, notas e marcações

Acione o ícone  para escolher uma 
ferramenta.
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Índice

O ícone  aciona o índice. Escolha uma das 
unidades do livro digital ou, se quiser ir direto 
para uma página, digite o número dela no 

campo .
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Lembrete

Coloque lembretes para lhe ajudar na organi‑
zação de seus estudos.

 Anotações

Você tem uma observação, explicação ou dúvida? 
Anote ‑a e revise ‑a posteriormente.

Marcar texto

Destaque os assuntos mais importantes 
da página. Marque à vontade.



Favoritos

Marque seus favoritos usando o ícone . 4

Busca

Utilize a ferramenta  para pesquisar, por 
meio de palavras ‑chave, um assunto que 
queira estudar novamente.
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Pesquisa de todos os registros

No ícone , você acessa todas os desenhos, 
lembretes, anotações e marcações de texto.lembretes, anotações e marcações de texto.5



 De volta à biblioteca

Use o ícone  para voltar à biblioteca e 
escolher outro livro.7


