
  
 

Aplicativo de comunicação CEDUCA – Centro de Educação Cristã Acadêmica 

ClassApp 

Senhores Pais 

A partir de agora você estará conectado a esta escola de maneira inovadora. 

De agora em diante os comunicados passarão a chegar até você de forma digital diretamente no celular em uma 

agenda digital, isso tudo graças a nossa parceria com o ClassApp - um aplicativo para celular - que permite conectar 

as famílias com a escola de maneira simples, segura e em tempo real. 

- Como irá funcionar?                       
A escola enviará comunicados, fotos, compromissos e enquetes pelo ClassApp, e as famílias poderão ler e responder 
as mensagens diretamente no aplicativo celular ou tablet. 

- Quando irá começar?                   

Nos próximos dias você receberá um e-mail do ClassApp com instruções para você se cadastrar no site e em seguida 

baixar o aplicativo. 

- Em quantos celulares ou tablets posso instalar?                      

As famílias podem instalar o ClassApp em quantos aparelhos desejarem, sem nenhum custo adicional. Sendo apenas 

necessário que o aparelho tenha sistema Android (versões > 4.0) ou iOS (versões > 7.0).                      

- E se não for compatível com meu celular?                    

Caso seu celular não seja compatível você ainda poderá usar o ClassApp. via navegador pela web. Porém, verifique 

sempre se o seu navegador está atualizado para evitar problemas de incompatibilidade. 

Navegadores compatíveis: Chrome (versões > 31), Firefox (versões > 31), Internet Explorer (versões > 10), Safari 

(versões > 7), Opera (versões > 28), Microsoft Edge (versões >1.0). 

Para ter acesso ao aplicativo ClassApp siga os passos que receberá no e-mail enviado pelo ClassApp. LEMBRANDO 

que o mesmo pode aparecer em sua caixa de Spam e por isso precisará ficar atento. 

O primeiro contato foi por e-mail: 
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ClassApp 

A primeira tela que aparecerá será para cadastro 

 

Após o cadastro aparecerá outra página informando como baixar o aplicativo. 

 

Baixe o aplicativo para seu celular conforme sistema operacional (Android ou iOS); 

Caso seu celular não seja compatível você ainda poderá usar o ClassApp  via navegador pela web. 

Porém, verifique sempre se o seu navegador está atualizado para evitar problemas de incompatibilidade. 

Caso não tenha recebido o convite via e-mail ou SMS no celular, favor proceder da seguinte forma: 

Acessar no navegador o endereço: http://www.classapp.com.br/ceduca 

Clicar na opção cadastrar. Inserir o celular ou e-mail. Após isso o sistema enviará um SMS para confirmar os dados. 

Ative e insira uma senha. Ao fazer esses procedimento você já está ativo no ClassApp da escola CEDUCA. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com Marcelle pelo telefone 3347-4307 – opção 7 ou e-mail: 

marcelle@ceduca.com.br. 

 

Bem vindo ao novo aplicativo de comunicação escola e família. 

 

Atenciosamente 
Marcelle 
Resp. TI 

http://www.classapp.com.br/ceduca

