
Exmos Srs Encarregados de Educação: 
 
Para os pais que dispõem de acesso à Internet, a FasTracKids criou o site  www.fastrackparents.com. Com 
esta iniciativa pretende-se proporcionar aos pais não apenas o acompanhamento da progressão da criança 
no programa, mas principalmente permitir-lhes que partilhem com os seus filhos o mundo da FasTracKids. 
 
Dando seguimento às solicitações que nos foram colocadas por alguns pais, vimos assim descrever 
sucintamente os passos a dar para poder aceder ao site fastrackparents. 
 
1. Após ter estabelecido ligação à Internet e já com a janela do seu browser aberto (Internet explorer ou 

Netscape Navigator por exemplo), digite o endereço www.fastrackparents.com e prima a tecla enter. 
Será então aberta a página que apresentamos abaixo. 

 

 
 

2. Clique no link Kids and Parents (na barra inferior azul, à esquerda) 
3. Da primeira vez que quiser aceder ao site fastrackparents ser-lhe-á pedido que faça o seu registo. 

Clique na imagem do Castor (novos membros) e preencha o formulário com os dados solicitados (a 
negrito informação obrigatória): 

a. Parent’s name: (Nome do pai ou mãe) 
b. Child’s name: (Nome da criança) 
c. Month/Year child began course: (Ano de início do curso) 10/2000 
d. Academy Identification Number: (Nº de identificação da academia) A ser fornecido pela 

Fastrackids Amadora 

e. Country: (País) Portugal 
f. City: (Localidade) Amadora 
g. State/ Province: (Estado/Província) Portugal 

4. Após ter inserido todos os dados clique em  Submit . 
5. Passará então à janela seguinte na qual terá que introduzir o seu nome de utilizador (username). No 

campo Username introduza o seu endereço de e-mail (por exemplo alguem@hotmail.com). Em seguida 
clique em  Submit . 

6. A próxima janela pede-lhe para introduzir (criar) a sua password. A Password deve ser, se possível, 
uma combinação de letras e números e deve ser de fácil memorização. Ser-lhe-á pedido para digitar a 
password e depois confirmar a password por forma a evitar erros de digitação. Clique novamente em  
Submit . 

7. Após ter seguido todos estes passos, aparecerá uma mensagem a confirmar que o seu registo foi 
efectuado com sucesso e um link log in a azul. Clique em log in e será redireccionado para a página 
inicial do site www.fastrackparents.com . Agora basta inserir o seu username (o endereço de e-mail) e a 
password que escolheu e dar um clique na palavra enter que está em fundo verde logo abaixo do 
campo password. 

 
Terá, assim, acesso a todos os temas abordados no programa FasTracKids bem como a todas as actividades 
relativas a cada tema. 
 
Divirta-se com o seu filho(a)! 
 
Alfragide, 22 de Outubro de 2001 
 
O Director 


