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Como acessar: 

Pai e/ou Mãe ou Responsável usa 
o número do CPF e o Número do 
Celular cadastrado na 
Escola para acessar a 
opção Família. 

Aluno(a) acessa com 
o CGM e o número do 
celular cadastrado na 
escola a opção aluno. 

O sistema envia um código como 
mensagem de texto para o 
número via operadora 

O que ele tem? 

Tem acesso ao boletim, notas das 
provas, faltas, receber 
mensagens da escola, horário de 
aula do aluno, mensagens entre 
alunos, declaração de matrícula. 

OBS.: As aulas e as atividades 
NÃO são nele! 

 

 

 

Como acessar: 

Pai e/ou Mãe ou Responsável 
usa o número do CPF e o 
Número do Celular cadastrado 
na Escola. 

Aluno(a) acessa com o CGM e 
o número do celular cadastrado 
na escola. 

O sistema envia um código 
como mensagem de texto para 
o número via operadora 

 

O que ele tem? 

Tem acesso ao boletim, o 
histórico escolar declaração de 
matrícula e faz a matrícula para 
o próximo ano. 

OBS.: As aulas e as atividades 
NÃO são nele! 

 

 

 

Como acessar: 

Aluno(a) usa o número do CGM 
como login e a sua data de 
nascimento como senha. 

Não é preciso receber nenhum 
código ou usar o número do 
celular cadastrado na escola. 

Após o login, o aluno preenche 
um cadastro. Nesse cadastro 
será preciso escolher um “nick” 
(apelido) e confirmar o seu 
nome completo 
 

O que ele tem? 

Tem acesso às aulas de todas 
as séries para que o(a) 
selecione a sua, chat com 
amigos e professores durante 
as aulas de vídeo. 

OBS.: As aulas SÃO NELE, 
mas as atividades NÃO são 
nele! 

 

 

 

Como acessar: 

Aluno(a) usa o seu endereço de e-mail 
@escola (criado pela SEED) e a sua 
data de nascimento como a senha. 

Ele pode ser acesso pelo site do 
google ou pelo Aplicativo.) 

Se o(a) aluno utilizar o seu e-mail 
@escola, não é preciso preencher 
nada, pois automaticamente o sistema 
irá reconhecer qual série e turma 
esse(a) aluno(a) já estuda. 

O que ele tem? 

Tem todas as atividades por disciplinas 
que os(as) professores(as) do(a) 
aluno(a) estão pedindo para serem 
feitas, indicação de qual aula devem 
assistir para relembrar e se preciso, 
outros materiais para ajuda nos 
estudos. 

OBS.: As aulas não são nele, mas as 
atividades SÃO NELE! 

 


