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Agenda 
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1. Criar conta

2. O que fazer se não conseguir entrar na minha 

conta?

3. Instalar a aplicação no telemóvel/tablet

4. Começar a utilizar

5. Consultar  Informação

6. Pesquisar Informação

7. Calendário

8. Enviar Mensagens ao Educador

9. Galeria 

10. Notificações

11. Privacidade e Proteção de Dados 

12. Ajuda



1. Criar Conta
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Nota importante:

Para aceder à plataforma os Pais/Encarregados de 

Educação receberão um convite no seu email, 
enviado pelo Educador. 

Caso não receba veja a página seguinte :)

Deverão:

1. Seguir o link indicado no email

2. Criar uma password

3. A password tem de ter pelo menos:

a. 6 caracteres

b. 1 letra maíuscula

c. 1 letra minuscula

d. 1 número

e. Exemplo: Educador1234



2. O que fazer se não conseguir entrar na minha conta?
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Se não recebeu o convite para entrar na sua conta ou 

não consegue aceder:

1. Visite www.childdiary.net/pt

2. Escolha “Entrar na sua conta”

3. Carregue em “Clique aqui se não consegue 

aceder à sua conta”

4. Insira o seu email

5. Carregue em “Submeter”

http://www.childdiary.net


3. Instalar a aplicação no telemóvel/tablet
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1. Com o seu telemóvel/tablet aceda a www.childdiary.net/pt

2. Carregue em “entrar” e insira o seu email e password

3. Após fazer login, aparecerá um convite para instalar a 

ChildDiary

Caso não apareça convite automático no ecrã para o fazer, siga as 

instruções deste link: 

https://childdiary.freshdesk.com/pt-PT/support/solutions/articles/80

000381789

http://www.childdiary.net
https://childdiary.freshdesk.com/pt-PT/support/solutions/articles/80000381789
https://childdiary.freshdesk.com/pt-PT/support/solutions/articles/80000381789


4. Começar a utilizar
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Pode, a partir de agora, começar a receber informações acerca do 

seu educando.

O tipo de informação que irá receber é:

1. Mensagens

2. Observações 

3. Rotinas Diárias

4. Avaliações 

5. Eventos

6. Planificações



5. Consultar Informação
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Quando o Educador do seu filho partilhar 

informações consigo, irá receber um email com 

essa notificação.

Também receberá essa informação dentro da 

plataforma, na barra vermelha, no topo, junto do 

símbolo “sino”.



6. Pesquisar Informação
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Para pesquisar informação pode fazê-lo por 

tipo, por exemplo, mensagens, observações, 

eventos, etc, carregando no botão que diz 

“Tudo”.

Pode ainda pesquisar por períodos de tempo, 

utilizando o botão “Pesquisar”, na barra azul, no 

topo do ecrã.



7. Calendário
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Para consultar os eventos partilhados consigo 

basta carregar no ícone “Calendário”, na barra 

vermelha, no topo do ecrã.

Pode também participar nas reuniões através de 

videochamada. Basta carregar em “Participar” e já 

está.



8. Enviar Mensagens ao Educador 1/2
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Quando quiser enviar uma mensagem privada 

ao Educador pode selecionar a opção “criar 

mensagem”.

Apenas o Educador terá acesso à mensagem que 

for enviada.



8. Enviar Mensagens ao Educador 2/2
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1. Selecione o nome do(s) seu(s) filho(s)

2. Carregue em “Seguinte”

3. Pode escrever a sua mensagem e adicionar 

anexos (nos símbolos máquina fotográfica, 

câmara, clip)

4. “Salvar”



9. Galeria
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Para ver e fazer o download das 

fotografias/vídeos partilhadas consigo basta 

carregar no ícone “Galeria” na barra vermelha, no 

topo do ecrã.

Para fazer download de várias fotografias, 

carregue na seta, no canto inferior direito de cada 

fotografia.

Depois carregue no botão verde onde diz 

“Download”.



10.  Notificações
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Pode ativar ou desativar as notificações por email.

Basta carregar no ícone das três barras e escolher 

“Perfil”.

Depois basta carregar “Sim/Não” para as 

notificações que pretende receber por email.



11. Proteção de Dados
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Para a ChildDiary a segurança dos dados guardados na plataforma é uma questão extremamente 

importante. Se tem dúvidas ou gostava de conhecer melhor a nossa política de proteção de dados pode 

aceder a toda a informação aqui:

1. Termos de utilização

2. Política de privacidade

3. A ChildDiary é segura?

4. Onde está a informação? Está segura?

https://childdiary.net/pt/termos-de-utilizacao
http://childdiary.net/pt/politica-de-privacidade
https://childdiary.freshdesk.com/a/solutions/articles/80000391478?lang=pt-PT
https://childdiary.freshdesk.com/a/solutions/articles/80000391493?lang=pt-PT


12. Ajuda
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Se precisar de ajuda ou se nos quiser deixar alguma sugestão, estamos sempre disponíveis.

Consulte: 

● “Perguntas Frequentes” 

Escreva-nos para: 

● ajuda@childdiary.net

https://childdiary.net/pt/perguntas-frequentes/
mailto:ajuda@childdiary.net

