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Nesta secção pode alterar o seu Nome e Telefone. No final carregue em Submeter.

Nota: Se o seu perfil for administrador, esta secção não lhe irá aparecer.

Nota:  A sua password deverá ter entre 8 a 16 caracteres, constituída por, pelo menos, um caracter especial.

Neste formulário coloque a sua nova password. No final carregue em Submeter.

1

2

Informação Pessoal

Informação Pessoal

Mudar Password



Atividades
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Para adicionar uma nova Atividade basta clicar no botão Adicionar Atividades.
1

Atividades

Adicionar Atividades

Insira o Nome, o Nº de horas, o Nº de participantes, a Descrição e  o Texto da Atividade. De seguida 
insira a Imagem de Destaque da Atividade (JPEG ou PNG).

2 Adicionar Textos | Imagem Destaque 
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3 Elementos a Inserir
Anexos

Links Externos

Para inserir um anexo clique no botão Choose File e escolha o ficheiro (PDF) que pretenda anexar. 
De seguida coloque o Nome do Ficheiro. Se quiser inserir mais ficheiros clique no botão Mais e 
repita este processo.

Coloque o Link que pretende. Se quiser inserir mais Links clique no botão Mais e repita este processo.

Nota: Após inserir um documento o Nome é obrigatório.

Atividades
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Fotos
Se pretende inserir Fotos seleccione esta opção na caixa Elementos a Inserir.

Para colocar uma foto clique no botão Choose File e escolha a imagem (JPEG ou PNG) que pretenda 
anexar. De seguida coloque o Nome do Ficheiro. Se quiser inserir mais fotos clique no botão Mais e 
repita este processo. 

Vídeos
Se pretende inserir Vídeos seleccione esta opção na caixa Elementos a Inserir.

Atividades

Nota: Após inserir um documento o Nome é obrigatório.
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Coloque o Link do Vídeo (Youtube) que pretende. Se quiser inserir mais Vídeos clique no botão Mais e 
repita este processo.

Hangouts
Se pretende inserir Hangouts seleccione esta opção na caixa Elementos a Inserir.

Coloque o Link do Hangout (Youtube) que pretende. Se quiser inserir mais Hangouts clique no botão 
Mais e repita este processo.

Atividades
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4

5

6

Noticias

Tags

Concluir ou Cancelar

Se pretende que esta Atividade seja associada como Notícia, seleccione esta opção.

Escolha as Tags que pretende associar a esta Atividade.

No final deste processo se pretende gravar toda a informação que inseriu, basta clicar no botão Concluir. 
Se pretende sair desta página sem gravar a informação inserida clique no botão Cancelar.

Atividades

Nota: As Noticias ficam no rodapé em formato de slideshow.

Nota: Ao selecionar a Tag Valor Olímpico, a Atividade automaticamente fica disponível na secção Valores.
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