Como registar-se em atingi
Bem-vindo ao atingi! Este guia mostra-lhe como se registar nesta plataforma de aprendizagem 100% digital.
1. Inicie o seu navegador web (recomenda-se Google Chrome, mas qualquer navegador irá
funcionar).
2. Na barra de pesquisa, por favor escreva https://www.atingi.org/.
3. Clique no botão ‘’Register’’ [Registro] no canto superior direito:
Step 0: Click on ‘register’

4. A página de registro aparecerá:

5. No canto superior direito, selecione a língua em que gostaria de utilizar o atingi. Para fazêlo, clique na pequena seta para baixo e selecione a língua a partir do menu descendente.
Depois certifique-se de selecionar a mesma língua no campo ‘preferred language’ [língua
preferida].

Step 1: Select Language:

Make sure that in ‘preferred
language’, you select the
same language

(Nota: mais tarde poderá escolher cursos em várias línguas, mas a sua interface principal de
utilizador será na língua que selecionou aqui.
6. Depois introduza o seu endereço de correio electrónico:

7. Clique na caixa ao lado de ‘data privacy policy, terms and conditions’ [política de
privacidade de dados, termos e condições].

3: Tick the checkbox

Sugestão: recomenda-se que leia a política de privacidade de dados, termos e condições.
Para fazê-lo, clique no texto azul.
8. Clique em ‘register’ [registro]

4: Click on ‘register’

9. Verá então a seguinte página:

example@gmail.com

10. Revise a sua caixa de correio electrónico. Abra o e-mail de atingi admin com linha de
assunto atingi: account confirmation [atingi: confirmação de conta]
If you do not see the email in your normal inbox, please check your spam mail inbox.

Check your inbox for an
email from atingi!

If you can’t see the email
in your normal inbox,
check your spam folder!

11. Abra o e-mail e clique no link de confirmação de conta.

example@gmail.com

Important
: Click
on thisactivation
link!

12. Uma nova janela se irá abrir no seu navegador com a página ‘Complete Registration’
[registro completo]

example@gmail.c
om

13. Introduza o seu nome, apelido e palavra-passe (mínimo 8 caracteres); o nome na imagem é
apenas um exemplo.

example@gmail.com

Certifique-se de utilizar uma palavra-passe que lhe seja fácil de lembrar ou escrevê-la e mantê-la
num sítio seguro. Precisará do seu endereço de correio electrónico e da sua palavra-passe de
cada vez que iniciar a sessão para o atingi.
14. Deslize para abaixo para ver o resto do formulário de registo:

15. Simplesmente clique nas pequenas setas ao lado de cada coluna e selecione a opção que
aplica para você.

16. Depois de ter selecionado tudo, clique no botão ‘Create Account’ [criar uma conta]:

17. Parabéns, está registado! Verá agora esta página. É recomendável fazer o tour inicial à
plataforma, clicando no botão "next" (seguinte).

