
Passo a Passo para a 

criação de uma conta 

na Plataforma Mahara. 

Não consegue? Nós 

ajudamo-lo! 



Será importante dizer que, todas as fotos aqui 

contidas são de nossa recolha e que todos os 

passos foram realizados pelo grupo. No 

entanto, é de salientar que todas as imagens 

estão em português, apesar do Mahara ser 

uma plataforma em inglês. 

 

Obrigado pela compreensão! 



Passo nrº 1 

 Entre no site: https://mahara.org 

 Clica em “registar” e preencha todos os 

dados a vermelho, que são obrigatórios. 

https://mahara.org/
https://mahara.org/


Passo nrº 2 

 No painel “Navegação”, como mostra a 

figura, pode modificar todos os dados 

pessoais, Informações de contacto, entre 

outros dados. 

 

 



Passo nrº 3 

 Será importante dizer que no painel “Navegação”, tem 
um link próprio para fazer o seu currículo! 

 Será inserida a informação académica, profissional e 
pessoal: Carta de apresentação, Educação e Emprego, 
Realizações (Certificados, diplomas, publicações), 
Objetivos, Capacidades e Interesses. A figura abaixo 
ajuda-o. 

 
 

 
 



Passo nrº 4 

 Podes também criar Colecções. 

 Cada colecção diz respeito a um conjunto de 
vistas que o utilizador criou e expõe consoante 
o seu interesse. 
 

 
 

 
 



Passo nrº 5 

 Nesta plataforma, pode encontrar vários amigos 
seus, e até criar grupos de amigos, consoante as 
suas escolhas.  

 Permite ao utilizar criar, integrar ou gerir diferentes 
grupos de discussão, dispostos em vistas privadas 
ou públicas. 
 

 
 

 
 



Passo nrº 6 

 No menu “exportar”, existe a possibilidade de 

exportação da informação contida no Mahara 

para o formato HTML ou Leap2A. Ainda lhe dá 

a opção de exportar somente o que quer. 



Passo nrº 7 

 Para finalizar, ainda pode alterar as definições 

da conta, nomeadamente passwords e 

controlos de acesso. 



Esperemos que esta pequena ajuda tenha 

sido útil para quem estiver interessado em 

criar conta na plataforma Mahara. 

 

Obrigado! 
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