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Registo
Cambridge em Casa dá-te acesso a recursos digitais especificamente associados 
ao teu livro de Cambridge, para que possas tirar o máximo partido dele.

1. Acesso
Para começares, acede a www.cambridgeemcasa.pt

Clica em  ACESSO   na parte superior direita:

Aqui, tanto podes registar-te pela  

primeira vez como ACEDER   

em ocasiões posteriores.

Para acederes ao formulário de registo,  

clica em  REGISTA-TE : 
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2. Formulário de registo
Também podes aceder ao formulário de registo diretamente a partir daqui: 
https://cambridgeemcasa.pt/registo

O que precisas para te registar?
1  Book Code;

2  O código postal e o nome da tua escola;

3  Os teus dados pessoais e a palavra-passe;

4  Aceitar a política de privacidade.

1

2

3

4

5

Se tiveres mais do que um Book 

Code, completa o teu registo com 

qualquer um deles. Poderás adicionar 

os restantes a partir do teu Perfil.

1  Book Code
Este código de ativação deve ser fornecido pelo 
teu professor para desbloqueares o acesso aos 
recursos do teu curso. 
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2  Código Postal e nome da escola
Depois de Introduzires os primeiros quatro dígitos do 
código postal da tua escola, poderás selecionar o nome 
da tua escola a partir da lista.

3  Dados pessoais
Os dados solicitados no formulário são a data de nascimento, o nome e apelidos do 
aluno, e-mail e palavra-passe.

A palavra-passe deve ter, 

pelo menos, 8 carateres.

Para alunos com menos de 14 anos, o formulário solicita o endereço eletrónico do 
pai ou encarregado de educação do aluno como principal endereço de contacto e a 
confirmação do registo.

Os alunos com mais de 14 anos podem registar-se  
com os seus próprios dados, incluindo o seu endereço  
de correio eletrónico.

4  e 5  Aceitar e enviar
Deves assinalar a caixa para indicar que 
aceitas a política de privacidade e  
o aviso legal.

Clica em  ENVIAR   para completares  
o teu registo.

 Se a escola não aparecer, 

informa o teu professor para 

que este nos possa contactar.

A conta de correio eletrónico 

utilizada deve permitir a receção 

de correio eletrónico externo.

Notícias e informações: 
Se assinalares a segunda caixa, podemos 

enviar e-mails publicitários para o endereço 

eletrónico do pai/mãe/encarregado de 

educação (menores de 14 anos) ou para o 

do aluno (maiores de 14 anos).
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3. E-mail de confirmação e de boas-vindas

Após clicares em  ENVIAR  , receberás um e-mail de validação no endereço de 
correio eletrónico do adulto (no caso de menores de 14 anos) ou para o endereço de 
correio eletrónico do aluno a partir de contact@cambridgeemcasa.pt, com o link de 
confirmação do registo.

 

Não recebeste o e-mail de confirmação? 

1)  Verifica se o teu e-mail está bem escrito e permite a receção de e-mails externos.

2) Verifica a pasta de spam.

3) Informa o teu professor para que este nos possa contactar.

Não te esqueças de 

clicar no link para 

ativar a tua conta.


