
Pais e responsáveis
Sejam bem-vindos



O aplicativo 
de comunicação 
que conecta 
e engaja você 
com a escola.



Você mais presente na rotina
escolar dos alunos

Benefícios para os responsáveis

Informações escolares
a qualquer hora e lugar



Benefícios para os responsáveis

Acesso pelo celular, 
computador ou tablet

Comunicação direta 
com a escola



Aplicativo Agenda Edu
Como funciona?



Receba todas as 
informações importantes 
sobre reuniões, feriados 
ou avisos em geral 
em seu celular.

COMUNICADOS



O calendário escolar 
na palma da sua mão. 
Todos os eventos 
são centralizados em 
um único lugar e você 
recebe 3 avisos, uma vez 
por dia, antes da data 
do evento.

EVENTOS



Um canal direto 
de comunicação 
entre escola e família, 
onde é possível também 
o anexo de arquivos 
em pdf e fotos.

MENSAGENS



Todos os dias você poderá 
acompanhar as atividades feitas
em sala de aula e verificar 
quais são as lições de casa.

ATIVIDADES



Nada como matar aquela 
saudade com uma foto. 
Receba em seu celular 
fotos dos alunos em suas 
atividades escolares. 

MURAL DE FOTOS



Acompanhe a alimentação
diária do aluno. O cardápio
é atualizado semanalmente
e dividido em 5 refeições diárias
(período integral). 

CARDÁPIO



Saiba o que anda 
acontecendo durante 
a rotina escolar do aluno.
Alimentação, período
de descanso, banho, 
entre outras observações.

RESUMO DIÁRIO



Envie informações sobre 
medicação e ficha médica 
do aluno para a escola. 
Além de informar dosagem, 
horários, autorização e anexo 
de receita médica.

SAÚDE



Como baixar
o aplicativo?



Clique no aplicativo da 
App store ou Google Play

Digite na busca “Agenda Edu” 
e clique no resultado da pesquisa



Clique no aplicativo para abrir
a área de instalação

Clique no botão instalar



Agora clique no botão “abrir” Para acessar a Agenda Edu, digite
o usuário e a senha do seu passaporte



Seja bem-vindo à Agenda Edu

:)



Como acessar
pelo computador?

W W



W Acesse o site 
www.agendaedu.com Selecione a opção RESPONSÁVEL

Clique no botão ACESSAR



Agora basta digitar o usuário
e a senha do seu passaporte

Se esquecer sua senha, clique em “Esqueceu 
sua senha?” e digite seu usuário do passaporte.

Sua nova senha será enviada para o e-mail 
cadastrado em seu passaporte.

Obs: Caso você não tenha realizado 
o cadastro do e-mail, entre em contato com 

a escola para solicitar uma nova senha.



Visão geral 
do aplicativo
e da versão web



VISÃO GERAL

Menu de acesso
para todas as

funcionalidades.

Acesso às 
mensagens

instantâneas.

Todas as 
informações não 
visualizadas em 
um único lugar. 

Acesso às 
configurações 

de notificações e
sobre a escola.

Acesso rápido às
principais funções

do aplicativo.

Se você tem mais 
de um aluno 
cadastrado, 
clique na foto 
para alternar as 
informações de 
cada estudante.



O visto é obrigatório em:

     Atividades

     Comunicados

     Eventos

ASSINATURA DIGITAL 
E NOTIFICAÇÕES NO
CELULAR

Essa é a sua assinatura digital, 
é através desse botão que 

verificamos se a comunicação
enviada foi lida.



VISÃO GERAL NO COMPUTADOR

Verificar 
mensagens

instantâneas. 
Menu com todas
as funcionalidades. 

Caso queira alterar a senha, verificar preferência de notificações, 
informações sobre a escola ou sair da Agenda Edu, clique aqui.



Fale com a escola ou envie um email para
suporte@agendaedu.com
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Precisa de ajuda?


