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INSTALAÇ ÃO DO
APLICATIVO
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Abra sua loja de 
aplicativos em seu 
celular, e na barra de 
pesquisa procure por 
“Classapp”;

*Aqui no exemplo 
estamos utilizando a 
“PlayStore”, referente 
ao sistema Android, 
caso o seu aparelho 
seja um Iphone, utilize 
a AppStore;

Após digitar o nome do aplicativo, selecione 
o indicado acima caso apareça, ou selecione 
o botão para pesquisar;
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É enviado um convite via e-mail ou SMS (cadastrado anteriormente), 
que leva diretamente à pagina de instalação do ClassApp na sua loja 
de aplicativos, mas caso não queira seguir esse meio, confira o 
processo desde o início abaixo:



INSTALAÇ ÃO DO
APLICATIVO

Após selecionar o 
aplicativo, vá até 
o botão “instalar”
ou “obter”;

Será iniciado o download do aplicativo 
ClassApp, agora é só esperar o aplicativo 
ser baixado e iniciar o uso do mesmo 
inserindo seus dados de login;
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O QUE É 
O CLASSAPP

É o principal meio de comunicação 
entre escola e família, para o envio de 
tarefas, recados e informações em geral.

Mande mensagens para setores do Colégio 
em um ambiente seguro e privado, em 
tempo real;

- Compartilhamento de fotos, vídeos, 
áudios e diversos tipos de arquivos;

- Agenda digital com datas importantes;

- Relatório com a rotina do aluno;

- Envio de autorizações digitais;



O QUE É 
O CLASSAPP

TUTORIAL DE USO 
CLASSAPP

11
Abrindo seu aplicativo 
você encontrará a tela 
inicial “mensagens”, 
onde haverão avisos 
e mensagens para 
o seu filho;

Ao selecionar o ícone 
de lápis destacado 
na imagem ao lado, 
você será direcionado 
a uma página 
específica para 
envio de mensagens;

Aluno Teste
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Na sequência, selecione o destinatário desejado, 
entre:
Markating, Recepção, Financeiro, Secretaria, Gestão 
Pedagógica e as seguintes Coordenações: Educação 
Contraturno, Inglês Regular e Idiomas, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

A opção Professora aparecerá para as turmas 
pertencentes à agenda virtual do Baby 2 aos 1 s anos.o



33
Selecionado o 
destinatário, 
aponte para o 
local indicado 
para escrever a 
sua mensagem. 



Para o envio de arquivos ao destinatário:
Selecione o ícone de Clips logo acima do nome 
do destinatário ainda na página de envio de 
mensagem. 

Aparecerá uma aba com as opções de Mídia, 
Arquivo ou Aúdio, selecione odesejado e 
anexe à sua mensagem; 
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Mande mensagens para setores do Colégio 
em um ambiente seguro e privado, em 
tempo real;

- Compartilhamento de fotos, vídeos, 
áudios e diversos tipos de arquivos;

- Agenda digital com datas importantes;

- Relatório com a rotina do aluno;

- Envio de autorizações digitais;



Após definir a mensagem para envio selecione 
o botão “enviar”, em destaque acima;
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Sua mensagem 
enviada também 
aparecerá para 
você na caixa de 
entrada; 

Aluno Teste


