
Guia de Instalação 



 Digite na AppStore ou na PlayStore 
(Google Play) o nome da escola para 
encontrar o aplicativo. 

 

 



 Após baixar o aplicativo, o ícone referente a 
escola será exibido no seu aparelho. Acione-o 
para abrir e informe seu usuário e senha 
quando solicitado. 

 

 



• Para conectar-se a aplicação utilize o mesmo 
usuário e senha para acesso aos serviços online 
do Portal Edusesc (www.edusesc.com.br). 

 
• No caso dos responsáveis que nunca acessaram o 

Portal Edusesc, o usuário será o número do CPF 
(contratante) e a senha padrão é 12345678. 
 

• Caso já tenha se conectado e porventura 
esqueceu ou perdeu sua senha, procure a 
Secretaria Escolar.  
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 Toda alteração/recuperação de senha deverá ser 
realizada por meio do Portal de Edusesc. Caso 
não consiga alterá-la procure a Secretaria Escolar. 

 

IMPORTANTE! 

 O aplicativo não executa a recuperação da senha!  

 

 

 



• Agora você está apto a receber todas as 
informações da escola em seu smartphone. 



• É possível visualizar comunicados em 
geral, notícias, informações sobre 
atividades pedagógicas, convites, 
lembretes e ocorrências sobre o dia a 
dia de seu(s) filho(s) na escola. 
 

• Utilizar os canais de atendimento 
disponíveis, para agilizar a 
comunicação entre família e escola.  



 É muito importante que você esteja 
conectado à escola com a versão mais 
recente do aplicativo. Caso seu 
aparelho não atualize os aplicativos 
instalados automaticamente, atualize-
os acessando a App Store ou Google 
Play. 



 O espaço  utilizado pelo aplicativo da escola 
no celular é muito pequeno, facilitando o 
acesso a qualquer momento. 



• Para que não hajam problemas de acesso ao aplicativo, é 

importantíssimo que os responsáveis façam a ATUALIZAÇÃO 

CADASTRAL no Portal de EduSesc (www.edusesc.com.br). 

 

•  O sistema não aceita e-mails iguais, portanto todos OS 

RESPONSÁVEIS DEVERÃO TER EM SEUS CADASTROS          

E-MAILS DISTINTOS. 
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