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Plataformas disponíveis para os Alunos e 
Encarregados de Educação

Portal E-Schooling Portal SIGE SIGE Mobile



Portal E-Schooling
Portal que permite a todos os alunos e encarregados de educação, aceder às diversas informações a nível 

pedagógico, via web, a partir de qualquer equipamento ligado à internet. 



• Login p/ alunos e Enc. Educação;

• Informação do Aluno;

• Notícias;

• Classificações e Observações;

• Faltas;

• TPC (fase experimental);

Principais Funcionalidades do Portal E-Schooling:

• Calendário escolar;

• Horário;

• Mensagens com o Diretor de 
Turma (Encarregados de 
Educação);

• Justificação de Faltas 
(Encarregados de Educação);

• Matriculas Online 
(Encarregados de Educação);

• Pré-Inscrições.



Portal E-Schooling
Como aceder?

1ºAbrir um browser e introduzir: www.ra.didaxis.pt/eschoolingportal

2º Introduza o utilizador e a password

Utilizador

Password



Portal E-Schooling
Informação do aluno - Consultar  informação pessoal, filiação e contactos do aluno

- Consultar Plano Curricular  

Para consultar o plano curricular,
clicar no botão “ver plano
curricular”.

xxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx



Portal E-Schooling
Plano Curricular do Ensino Profissional

O módulo a verde significa que já
foi lecionado.



Portal E-Schooling
Notícias – Espaço para divulgação de notícias  



Portal E-Schooling

Avaliações

Classificações – Consultar as notas a cada disciplina por ano letivo

Atividades – Consultar a avaliação das atividades por ano letivo



Portal E-Schooling
Classificações do Ensino Regular

Clique no sinal + para ver as 
observações do professor de 

cada disciplina 



Portal E-Schooling
Classificações do Ensino Profissional

Clique no sinal “+” para ver as 
notas de cada módulo



Portal E-Schooling
Faltas

– Consultar todo o tipo de faltas

(por disciplina, atividades e faltas

de material) por ano letivo

- Justificar faltas e enviar anexo

com o respetivo documento

comprovativo.



Portal E-Schooling
TPCs – Consultar TPCs de cada disciplina.

Nota: Para já só vai funcionar a título experimental, ficando ao critério de cada professor marcar os TPCs no

portal



Portal E-Schooling
Calendário – Consultar o calendário escolar da turma, com a data dos testes, início e fim de cada 
período, etc..



Portal E-Schooling
Horário – Consultar horário diário ou semanal do aluno e não da turma.



Portal E-Schooling
Questionários – Local onde vão estar os questionários solicitados pela escola para serem preenchidos



Portal E-Schooling
Mensagens – Mensagens entre o Diretor de Turma e o Encarregado de Educação

1º Clicar no “Envelope”

2º Clicar no “Ir para caixa de 
correio” para consultar e enviar 
mensagens



Portal E-Schooling
Mensagens – Mensagens entre o Diretor de Turma e o Encarregado de Educação

Clicar “Nova 
Mensagem” para 
enviar mensagem 
ao DT.



Portal E-Schooling
Mensagens – Mensagens entre o Diretor de Turma e o Encarregado de Educação

Clicar aqui para 
selecionar o DT

Inserir assunto

Inserir mensagem



Portal SIGE
Portal que permite a todos os alunos e encarregados de educação, aceder às diversas funcionalidades do 

SIGE3, via web, a partir de qualquer equipamento ligado à internet. 



• Login p/ alunos e Enc. Educação;

• Carregar cartão através do Multibanco, 
Homebanking ou Netbanking
(novidade);

• Consultar Movimentos;

• Refeições:

• Marcação;

• Menu diário;

• Consultar se as refeições foram consumidas;

Principais Funcionalidades do Portal SIGE:

• Consultar Horário

• Consultar acessos 
(Portaria/Autocarros/Biblioteca)

• Alterar PIN;

• Consultar dados do utilizador;



Portal SIGE – Como aceder?

1ºAbrir um browser e introduzir: kioskra.didaxis.pt

2ºClicar em “Entrar no 
Portal SIGE”



Login diferenciada para alunos e Enc. de Educação;

Entrar como 
aluno

Entrar como 
Encarregado 
de Educação

Nº de processo é o número 
do aluno
PIN: entregue num cartão 
ao Encarregado de 
Educação

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxx



Login Alunos no Portal SIGE

A partir do dia 10 de janeiro o número de cartão dos alunos passa a ser igual ao número de 
processo.



Portal SIGE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Portal SIGE - Movimentos

Permite consultar todos os movimentos

efetuados na conta do aluno, tais como:

Consumos no bar

Carregamento efetuado

Compras na papelaria

Etc

Clique nos movimentos para ver os

detalhes.



Portal SIGE - Refeições

 Marcar refeições

 Consultar refeições

 ver se as refeições foram consumidas



Portal SIGE - Acessos

Entradas e saídas :

 Portaria

 Autocarros

 Centro de Recursos

 Biblioteca



Portal SIGE – Alterar o PIN



Portal SIGE – Dados do Utilizador

 Dados do educando



Portal SIGE

Adesão aos carregamentos por  Multibanco, Homebanking
e Netbanco

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Primeira vez que clica em “Carregar

Cartão” aparece a janela à esquerda

cujos dados só devem ser preenchidos

se pretender aderir ao serviço.

A adesão não tem qualquer custo.

Portal SIGE

Adesão aos carregamentos por  Multibanco, Homebanking
e Netbanco



Após a adesão aparece a entidade e a

referência que deve usar para fazer os

carregamentos da conta do aluno.

Cada carregamento terá um custo de

0,375%.

Exemplo: 10€ custo de 0,38€

Só são possíveis carregamentos de

montante entre 10€ e 1000€

Portal SIGE

Adesão aos carregamentos por  Multibanco, Homebanking e 
Netbanco

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx



Em “Dados Pessoais” pode alterar 
os seus dados que introduziu  

quando efetuou o registo

Em “Movimentos” pode visualizar 
todos os carregamentos 

efetuados

Em “Faturas” pode Imprimir as 
faturas relativas às despesas que 
teve ao efetuar o carregamento.

Portal SIGE

Adesão aos carregamentos por  Multibanco, Homebanking
e Netbanco

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxx



SIGE Mobile
Permite a todos os alunos e encarregados de educação, aceder às diversas funcionalidades do SIGE3 a partir de 

terminais móveis (exemplo: smartphones e tablets). 



• Login para alunos e Enc. Educação;

• Refeições:

• Marcação;

• Menu diário;

• Consultar se as refeições foram 
consumidas;

• Consultar Movimentos;

• Consultar acessos 
(Portaria/Autocarros/Biblioteca)

• Consulta do horário

Principais Funcionalidades do SIGE Mobile:



“SIGE MOBILE”

1º Aceder ao Portal SIGE3 da escola com a login do seu educando http://kioskra.didaxis.pt/

2º Clicar no botão “Aderir ao SIGE Mobile”

Como aderir?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://kioskra.didaxis.pt/


“SIGE MOBILE”

3º Escolher o tipo de login que pode ser integrado com e-mail, Google+, Facebook ou Microssoft. 

Como aderir?

4º Preencher a informação 
pedida e clicar em “Enviar 
Dados”.



“SIGE MOBILE”

1º Abrir um browser e introduzir na barra de endereços o seguinte 
endereço: m.sige.pt

Como entrar?

2º Introduzir o E-mail e password 

que introduziu no registo

3º Clicar em “Entrar”



Dossier “Didáxis online”



Cartões com Utilizador e password para acesso aos 
diversos portais

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Enc.Ed. 1 EducandoEnc.Ed. 2 Educandos

Aluno
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