


Tutorial 
Leitor digital Kindle



1)  Ligue o dispositivo no botão na base inferior



2) Escolha a linguagem 

Clique aqui 



3) Configure sua conta 



4) Selecione a rede de Wifi

Neste momento, 
selecionar os dados da 
rede wifi que será 
utilizada (nome e senha)



5) Insira seu e-mail e senha 

Se o usuário possuir cadastro na Amazon, 
utilizará o mesmo e-mail e senha

Em caso de não possuir cadastro na 
Amazon, clique em criar uma nova conta 
(pode-se utilizar o e-mail 
@educa.campinas.sp.gov.br)

Ao colocar o e-mail, será enviado um 
código de validação



6) Criando a conta: clique na localidade



7) Criando a conta: Coloque o código enviado no email

Digite o código enviado no 
email cadastrado



8) Criando a conta: Adicione um número de telefone

Digite um número de telefone 
válido para recebimento de 
código de validação



9) Conta criada com sucesso



10) Criando a conta: Dados de pagamento

Aperte em configurar mais 
tarde

Não é recomendado colocar os 
dados do cartão para uso com 
os alunos



11) Onde encontrar os arquivos

Local para buscar 
arquivos que já 
estão no Kindle

Local para pesquisar livros 
gratuitos ou para compra 
na Amazon

Local de armazenamento 
dos arquivos



12) Opção 1: Baixe seus e-books gratuitos

Clique para buscar



13) Leia seu e-book escolhido



14) Opção2: Baixe ou transfira arquivos para seu Kindle

Alguns sites disponibilizam e-books gratuitamente. Clique no 
escolhido para realizar o download

Clique no 
e-book



14) Opção 2: Baixe ou transfira arquivos para seu Kindle

Clique aqui



14) Opção 2: Baixe ou transfira arquivos para seu Kindle

Clique aqui



15) Salve o arquivo em seu computador

Clique aqui



16) Conecte seu Kindle ao computador

Utilize o cabo com entrada USB 
para este fim



17) Transfira o e-book baixado

Retorne aos documentos do seu 
computador e clique com o botão 
direito do mouse no arquivo do 
e-book. Clique na opção recortar



17) Transfira o e-book baixado

Colar o arquivo na pasta 
documentos do Kindle



18) Localize o e-book no Kindle e comece a leitura

Clique no e-book 
que será lido



 Resumo

1) Ligue o dispositivo no botão na base inferior
2) Escolha a linguagem 
3) Configure sua conta
4) Selecione a rede de Wifi
5)  Insira seu e-mail e senha
6) Clique na localidade 
7) Coloque o código enviado no email 
8) Adicione um número de telefone
9)  Conta criada com sucesso 

10) Dados de pagamento- não é recomendado inserir número de cartões
11)  Onde encontrar os arquivos 
12) Opção 1: Baixe seus e-books gratuitos (das opções gratuitas da loja 

Amazon)
13) Leia seu e-book escolhido 
14) Opção 2: Baixe ou transfira arquivos para seu Kindle (de sites ou arquivos 

de seu computador)
15) Salve o arquivo em seu computador 
16) Conecte seu Kindle ao computador 
17) Transfira o e-book baixado
18) Localize o e-book no Kindle e comece a leitura
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