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Torneios Online às Segundas e Quintas das 17.30h às 18.30h 

 

Explicações (passo a passo) de como entrar, seja com o computador ou com 

o telemóvel, na plataforma Chess.com e posteriormente como se podem 

inscrever no Clube “Academia O meu Primeiro Kit de Xadrez” e participar 

nos torneios online, com os colegas da vossa turma e com o vosso 

professor, assim como de outras zonas/escolas e professores. 

1º Passo (Geral) – Criar conta pessoal no Chess.com. Terão que colocar 

alguns dados vossos para poderem aceder. A partir da criação da conta 

podem entrar através do computador, ou se preferirem, podem 

descarregar a aplicação chess.com para o vosso telemóvel e entrar a partir 

de lá. Depois de terem criado a vossa conta no chess.com devem procurar 

o clube “Academia O meu Primeiro Kit de Xadrez”. Para isso devem passar 

o cursor por cima de PARTILHAR e clicar em CLUBES (segunda opção em 

cima), depois de clicarem irão para uma nova página onde têm do vosso 

lado direito a opção ENCONTRAR CLUBES, clicam aí e escrevem “Academia 

O meu Primeiro Kit de Xadrez”. A partir daí pedem para fazer parte do 

clube e depois aceitaremos o vosso pedido para entrar no clube. 

 

 

 

 



 

Xadrez Online – AEC – Chess.com            
 

AEC@D – pES - Projeto Enriquecer Sentidos                                                                                 2 

2º Passo (Computador) - Depois de terem a conta criada e terem 

encontrado e pedido inscrição no clube, esta imagem de baixo será a da 

página inicial que vos vai aparecer. Devem passar o cursor do rato por cima 

da opção PARTILHAR e depois clicar onde diz CLUBES (opção em baixo como 

está na foto), sendo que em baixo já estará o nome do clube “Academia O 

meu Primeiro Kit de Xadrez”.  
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3º Passo (Computador) – Depois de clicarem no clube vão entrar na página 

do clube e a imagem abaixo representa a visão que irão ter. É nesta página 

que vão poder aceder aos links. Para isso devem clicar no link (como 

aparece na imagem abaixo) do torneio que aparece e depois clicar em 

REGISTA-TE (aparece a laranja). Só se conseguem registar em cada torneio 

a partir das 16.30h (1h antes do torneio começar). A partir daí o aluno 

estará registado para o torneio, e deve aguardar pelo início do mesmo. 
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Explicação através do uso de telemóvel (caso tenham descarregado 

a aplicação e vos dê mais jeito aceder por aí). 

1ºPasso (Telemóvel): A imagem abaixo representa a página inicial do 

chess.com que vos aparece no telemóvel. Devem clicar onde diz TORNEIOS. 
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2º Passo (Telemóvel): Depois de terem clicado em TORNEIOS a 

imagem que vos irá aparecer é a que está aqui em baixo. Devem de seguida 

clicar na opção DIÁRIO (como está na foto). 
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3º Passo (Telemóvel): De seguida, e na mesma página após terem clicado 

em DIÁRIO vão carregar na opção das três linhas cinzentas, onde está a bola 

laranja na imagem abaixo a assinalar. 
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4º Passo (Telemóvel): Depois de clicarem, irá abrir-vos a seguinte página 

(igual à do computador). Onde devem passar o cursor por cima de 

PARTILHAR, clicar na opção CLUBES, e depois entram no clube da Academia 

O meu Primeiro Kit de Xadrez que irá aparecer aí em baixo e a partir daí já 

conseguirão clicar no link do torneio e posteriormente clicar em REGISTA-  

-TE. A partir daí o aluno estará registado para o torneio, e deve aguardar 

pelo início do mesmo. 

 

Estamos à tua espera para jogarmos xadrez juntos. 

Qualquer dúvida ou questão que tenhas deves 

contatar o teu Professor de xadrez ou o teu 

Professor titular do 1º ciclo. 

 

 


