
 

Guia Básico de utilização para Pais e Encarregados de Educação 

 

1.Acesso à Plataforma 

 No campo ‘Utilizador’, inserir o nº do cartão do aluno (Ex. a22222). No espaço 

‘Código’, colocar os 4 primeiros números do cartão do cidadão (Fig.1) 

 

2. Entrada na Área Pessoal 

Depois de efectuar a autenticação, acede-se à página pessoal. No canto superior 

direito, surge a foto e o nome do/a aluno/a, o botão ‘Sair’  e 4 ícones. (fig2) 

 

 

 - Início/Mural (= Fig. 2) 

https://edulink.pt/
http://manuelfariasousa.pt/?v=99


 - Área Pessoal – Onde pode aceder/editar os dados pessoais, consultar o horário, etc 

 - Comunidade – Acesso ao grupo-turma a que pertence 

 - Serviços 

3. Acompanhar a situação escolar do/a aluno/a 

3.1. Consultar as faltas de presença 

 Depois de Entrar no Edulink(efectuar o Login) > na página pessoal do/a aluno/a > 

clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘6.3 Faltas’ (Fig.4) 

 

     

 

 

 



 

   3.2. Consultar a agenda e os resultados dos testes 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘6.2. Instrumentos de 

avaliação’ > Numa nova janela aparecerá um calendário(canto superior esquerdo) e a 

informação detalhada dos testes agendados e se clicar em  terá acesso ao resultado 

obtido.(Fig 4) 

 

3.3. Ver as informações relativas aos comportamentos e atitudes 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘6.3. Informações’ > 

Surgirá uma  numa nova janela(Fig 5) onde aparecem  as informações que os 

professores colocaram sobre o/a aluno/a. Para consultar os registos de atitudes(Faltas 

de Pontualidade, Faltas de Trabalhos de Casa, Falta de Atenção, Desatenção, Perturbar 

as aulas, etc.) deverá clicar em ‘Atitudes’ e aí surgirão os registos com a indicação da 

Disciplina, do Dia/hora e ocorrência. 
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3.4. Aceder às avaliações de final do período. 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘6.4. Avaliações’. Na nova 

janela surgirá a avaliação obtida pelo/a aluno/a no final de cada período.(Fig.6) 

 

 

3.4. Aceder à Sala da Pais  (Consultar Avisos e Colocar as Autorizações de Saída da escola e de 

divulgação de fotografias de atividades) 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘9.2. Sala de Pais’. Na nova 

janela (fig 7)aparecem os avisos colocados pela Escola e/ou Diretor(a) de Turma. Se 

clicar em ‘Autorizações’, acede a uma nova janela (Fig 8). Aqui, deve clicar em  e 

preencher as autorizações de saída da escola e de imagens.(Fig. 9) 
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3.5. Conhecer os assuntos estudados pelo/a seu/sua educando/a (Sumários) 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘4.Sumários’ 

 

3.6. Conhecer as Planificações e Critérios de Avaliação das diferentes disciplinas 

 Clicar em   > depois clicar na turma (Fig.3) > clicar em ‘1.Documentos’ 

 

 

 


