
 

 

ATIVIDADES EXTRAESCOLARES – ACESSO 

PAIS 
Através deste documento, pretendemos apresentar, de forma, sucinta, a nova plataforma de inscrição on-line 

para participar nas atividades extraescolares: como estabelecer a conexão, como recuperar a sua palavra-passe, 

como inscrever o (s) seu (s) educando (s) e como consultar a calendarização das atividades. 

1. Aceder à sua conta 

2. Recuperar a palavra-passe 

3. Página inicial 

4. Consultar as atividades disponíveis 

5. Inscrever o seu educando 

6. Fazer alterações à inscrição 

7. Afixar a calendarização das atividades 

 

1. ACEDER À SUA CONTA 

Recebeu um email da parte do LFIP a informar sobre : 

 O endereço eletrónico da plataforma que deverá usar para proceder à inscrição 

 O seu nome de utilizador 

 A sua palavra-passe 

Clique no endereço eletrónico que lhe foi enviado por email para aceder à plataforma, depois introduza o 

nome de utilizador, bem como a sua palavra-passe : 



 

De seguida, clique em « conexão ». 

2. RECUPERAR A PALAVRA PASSE 

Se não conseguir aceder à sua conta, verifique se não existem espaços antes e depois do seu nome de 

utilizador ou da palavra-passe. Também poderá utilizar a funcionalidade de “recuperar palavra-passe”, 

disponível na página inicial:

 

De seguida, indique o seu nome de utilizador : 



 

Clique em « enviar » para iniciar o processo de recuperação da palavra-passe. Se não receber um email a dar 

conta da recuperação da palavra-passe, verifique no seu repertório “correio indesejado (spam)”. No email que 

lhe for enviado, encontrará um link: clique nesse link, depois escolha uma nova palavra-passe. 

  



3. PÁGINA INICIAL 

Depois de entrar na sua conta, será direcionado para o portal da plataforma Eduka: página inicial-seguinte. Aí 

encontrará diferentes ícones: 

 

Clique no ícone « Atividades extraescolares » para aceder às diferentes atividades. Também poderá usar o 

ícone « Email e contactos » se desejar enviar um email ao serviço de gestão das atividades. Para alterar o seu 

nome de utilizador ou a palavra-passe, clique no ícone “Parâmetros”, que se encontra na barra azul, na parte 

superior direita do seu ecrã. 

  



4. CONSULTAR AS ATIVIDADES DISPONÍVEIS 

A partir do portal das atividades, terá acesso à lista das crianças associadas à sua conta e poderá inscrevê-las 

nas atividades extraescolares. 

 

Clique no nome da criança ou sob a fotografia para aceder à página de inscrição e à calendarização das 

atividades. 

 

Para consultar o catálogo das atividades, clique em « Atividades disponíveis »: 



 

Clique na atividade que desejar, para consultar a lista de sessões propostas, as tarifas, bem como uma 

descrição dessa mesma atividade. 

 

 

  



4. INSCREVER O SEU EDUCANDO 

Após ter tomado conhecimento das atividades disponíveis e do número de sessões propostas, clique em 

« Inscrições” para subscrever as atividades desejadas. Clique na atividade, no quadro, para efetuar a inscrição. 

 

As atividades assinaladas a cinzento não estão disponíveis, porque foi atingido o número máximo de inscrições 

previamente estabelecido. 

 

Alertamos para o facto de existirem algumas atividades que requerem a inscrição em várias sessões. Por 

exemplo, se deseja inscrever-se em “Natação”, a escola poderá, eventualmente, necessitar da inscrição, no 

mínimo, de duas aulas por semana. Os preços variam em função do número de sessões para as quais se 

inscreveu. 

 

Clique em « Confirmar » para inscrever o seu educando na atividade. 



6. FAZER ALTERAÇÕES À INCRIÇÃO 

Depois de inscrever o seu educando, se mudar de opinião, poderá anular a inscrição para a atividade já 

confirmada (assinalada a verde). Para tal, clique na atividade na qual o seu filho está inscrito e, depois, clique 

em « Anular inscrição”. 

 

 

 

 

  



7. AFIXAR A CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADE 

Ao longo do ano letivo, poderá aceder ao portal sempre que desejar, para consultar a calendarização das 

atividades. Para tal, clique em “calendarização da atividades”: 

 

 

 


