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A EDUCABIZ é uma plataforma online, desenvolvida a pensar nas necessidades
específicas de berçários, creches, infantários, escolas, centros de estudo, ATL e
escolas de línguas. 
Facilitamos o acompanhamento, em tempo real, do dia a dia dos seus
educandos. Num único local encontra toda a informação de que necessita.

Somos uma empresa 100% portuguesa, com uma equipa experiente na área da
educação. Estamos presentes em vários países e em Portugal somos a
plataforma mais escolhida pelas escolas.

Neste guia, irá encontrar a ajuda para os primeiros passos e informação geral
sobre a plataforma.

O guia foi criado de forma a contemplar todas as funcionalidades disponíveis.
Cada instituição aderente pode, no entanto, adaptar a plataforma ao seu
projeto e à sua prática educativa. Assim, do lado dos Encarregados de
Educação, podem existir variações sobre as funcionalidades disponíveis.

Se necessitar de apoio com a plataforma deve, em primeiro lugar, contactar a
instituição. Se necessário, deverá ser a instituição a pedir o nosso apoio para o
a situação que reporta. Se a sua questão estiver relacionada com aspetos
técnicos da APP, pode optar por nos visitar em www.educabiz.com e aí, através
do chat disponível, expor a sua questão.

Toda a informação da plataforma é privada e partilhada apenas com quem a
escola permite. Não existe a possibilidade de trocar informação com outros
encarregados de educação, por questões de privacidade.
    

O que é a EDUCABIZ?



Primeiro Acesso
Irá receber, no endereço de email fornecido à escola do seu educando, uma
mensagem para ativação da sua conta individual. 

Cada Encarregado de Educação deverá realizar este procedimento. 

Para ativar a conta, deverá clicar no link “Ativar Conta” que encontra na mensagem
recebida ou, em alternativa, copiar o endereço apresentado para a barra de
endereços do seu navegador/browser e consultar a página indicada. 

Uma vez na página de ativação da conta, siga as instruções que lhe forem
apresentadas. Sempre que possível utilize como código de validação o número de
telemóvel.

Esta operação terá de ser realizada no prazo de 72 horas após a receção da
mensagem. Caso contrário, deverá reiniciar o processo, solicitando à
instituição que lhe envie um novo email para ativação.

01. Prazo de ativação

Para cada criança existe um acesso de Encarregado de Educação e a
possibilidade de criar um “Segundo Encarregado de Educação”. 
Caso deseje este acesso, solicite à escola que ative também os acessos dos
segundos encarregados de educação.

02. Acesso para a mãe e para o pai...

Se tiver dois ou mais educandos a frequentar a mesma instituição, ao aceder
à aplicação deverá ver informação de todos. Caso essa situação não se
verifique, solicite à instituição que proceda à junção dos contactos.

Se os seus educandos frequentarem escolas distintas, poderá criar contas
com o mesmo email, mas terá de definir passwords distintas para cada
acesso. Deverá trocar de conta, saindo e voltando a entrar na aplicação.

03. Dois filhos com EDUCABIZ



Utilização da EDUCABIZ
Pode aceder e utilizar a plataforma de duas formas: 

Procure, na respetiva loja de aplicações do seu telemóvel (Android, iOS ou
Huawei), a APP Educabiz e instale-a. 

01. Telemóvel ou tablet

Cada escola tem um endereço próprio do tipo:

https://nomedaescola.educabiz.com

Caso não conheça o endereço da sua escola entre em www.educabiz.com e
clique em LOGIN, que encontra no topo superior direito da página.

02. Acesso via computador

https://itunes.apple.com/pt/app/educabiz/id1312819075?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educabiz.educabiz.mobile

https://appgallery.huawei.com/app/C103225095



De uma forma muito prática, poderá comunicar com a escola através da
aplicação. No seu telemóvel, basta selecionar o ícone      e, de seguida, clicar
no botão      que lhe permite aceder ao ecrã de edição da mensagem. 

Começar a utilizar
Principais funcionalidades de uso diário:

Poderá, através da aplicação, consultar a informação que vai sendo
disponibilizada pela escola do seu educando. 
De cada vez que seja partilhado um relatório, uma imagem ou um vídeo,
receberá uma notificação no seu telemóvel. O mesmo acontecerá quando lhe
forem enviados documentos financeiros ou mensagens e eventos por parte da
escola.

01.  Consultar informação

Caso a instituição o permita, poderá completar algumas informações,
nomeadamente personalizando a fotografia do seu educando, adicionando
informação na área de Dados Pessoais, nos Dados Clínicos e também na lista
de Contactos onde, para além dos Encarregados de Educação, podem
também estar indicados outros familiares e/ou amigos que tenham
autorização para recolher a criança na escola. 

02. Personalizar informação

03. Comunicar com a Escola

Através da APP, terá a possibilidade de validar a hora de entrada e/ou saída
do seu educando. Para esse efeito, a escola, caso pretenda ativar essa
funcionalidade, poderá afixar um documento que contém o QRCode que
viabiliza o registo. Abra a APP e no canto inferior direito irá ver um ícone de
relógio       . Clique, confirme a hora e faça "Validar Registo". A câmara irá abrir
para que possa apontar para o QRCode afixado à entrada da escola.

Nesse momento, pode também deixar um recado escrito para a equipa
educativa, no campo Notas.
Por último, pode ainda registar ausências e informar do motivo, mesmo sem ir
à escola.

04. Registar Entradas e Saídas



Na Galeria poderá visualizar todos os ficheiros partilhados pelo(a)
educador(a) e efetuar o download dos mesmos. 
Consegue explorar a Galeria de um modo global, mas também através de
uma organização por Álbuns e por Portefólio. 
Além disso, tem também a possibilidade de partilhar com a escola do seu
educando, de forma individual e segura, imagens e/ou vídeos que
testemunhem o desenvolvimento e o dia a dia do seu educando. Para isso,
poderá carregar para a plataforma esses ficheiros e estará a partilhá-los
apenas com o(a) educador(a). 

Todas as imagens podem ser comentadas. Os seus comentários são privados.
Só a equipa educativa da escola é que os poderá ver.

05.  Imagens e vídeos na Galeria

A forma mais prática de saber o que vai acontecer na escola do seu
educando. Vai poder consultar os serviços e respetivos horários, as atividades
planeadas, as rotinas de sala e as ementas.

É na área de Agenda que pode também consultar a marcação de reuniões ou
de outras atividades.  

06. Agenda

No canto superior direito da aplicação encontra um menu que lhe permite
aceder a todas as áreas da aplicação. As áreas que vê por baixo da fotografia
do seu educando são apenas atalhos rápidos.

Neste menu, encontra a área de Placard onde, poderá consultar os
documentos ou informações institucionais partilhados pela escola.

07. Menu e Placard



A EDUCABIZ disponibiliza globalmente as seguintes funcionalidades para os
Encarregados de Educação:

    

Áreas da Plataforma

DescriçãoÁrea

Registo de Entradas e
Saídas

Valide a hora de entrada e de saída do seu filho,
diretamente através da aplicação. 

Relatórios Diários Conheça o dia a dia do seu filho. Saiba tudo o que
aconteceu, antes mesmo de o ir buscar. 

Relatórios Individuais de
Progresso

Acompanhe as últimas conquistas e descubra as
próximas etapas do desenvolvimento do seu filho. 

Galeria Receba as imagens mais importantes das atividades
diárias. 

Mensagens Troque mensagens com a escola. Tudo registado,
para nada ficar esquecido. 

Dados pessoais e clínicos Consulte e verifique se a escola tem a informação
mais atualizada. 

Contactos e permissões Indique quem tem permissões para recolher o seu
educando na escola.

Movimentos financeiros Consulte e guarde todas as faturas e recibos. Saiba o
estado de todos os pagamentos. 

Agenda Acompanhe as atividades e eventos previstos. 

Produtos e Serviços Verifique as atividades em que está inscrito e os
produtos que adquiriu.

NOTA: Cada Instituição poderá definir as áreas da plataforma que irá utilizar. 



Proteção de Dados
A segurança dos dados guardados na plataforma da EDUCABIZ é de elevada
importância e, por esse motivo, cumprimos todas as normas definidas pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Esta informação detalhada, encontra-se disponível no site da EDUCABIZ, na área de
Condições do Serviço - www.educabiz.com/termos.

Privilegiamos a privacidade dos nossos utilizadores, como tal, não é possível partilhar
informação entre famílias. 
É a equipa educativa que define com quem partilha individualmente a informação.
Os seus comentários são apenas visíveis pela equipa educativa da instituição. 



Contactos e Suporte

Contacto
info@educabiz.com

Suporte
info@educabiz.com

www.educabiz.com (CHAT)

Deve em primeiro lugar contactar a escola sempre que necessitar de esclarecer
algum assunto relativo à EDUCABIZ.
Se a dúvida for de carácter técnico, poderá utilizar um dos meios disponíveis.


