


Tutorial de cadastro e 
uso do IsCool App



Você receberá um e-mail do IsCool 
App contendo o convite para 
cadastramento na plataforma. 
Basta clicar no botão 
"cadastre-se no IsCool App". 

Ativação da Conta



Você será direcionado ao 
site para cadastrar sua 
senha e inserir outros 
dados de identificação.

Cadastro da Conta



Após finalizar o cadastro, você receberá 
um e-mail de confirmação. Nele, você 
deverá clicar em "ativar conta". 

Confirmação da Conta



Se o seu aparelho é Android, 
acesse a "play store".

Se seu aparelho utiliza o sistema IOS, 
basta entrar na "apple store". 

Baixe o aplicativo IsCool App em seu Smartphone ou Tablet.

Baixando IsCool App



Além do mais, você pode optar por 
acessar o IsCool App no computador, 

pelo portal www.iscoolapp.net

Baixando IsCool App

Lembre-se que você pode utilizar o aplicativo em vários 
aparelhos simultaneamente, basta fazer o download. 



Login
Abra o aplicativo e faça seu login 
utilizando e-mail e senha cadastrados. 
Pronto! Lembrando que seus filhos 
já foram automaticamente cadastrados 
pelo colégio e ligados ao seu perfil.



Autorizar Notificações

É muito importante que, após abrir o 
aplicativo, você  clique em "permitir" 
e autorize o IsCool App a enviar 
notificações.  Assim, você não corre o 
risco de ficar sem visualizar alguma nova 
informação do colégio.



após o login você entrará
na tela de início.

Você pode curtir

Aqui, você visualiza todas as 
novidades e informações do colégio.

Início

as notícias que mais gostar!



Menu
Clicando no ícone     ,

do lado superior
esquerdo, você 

abre o menu
completo.



Nesse ambiente ficam 
todos os comunicados 
referentes ao seu filho.

Comunicados



A lista de comunicados é ordenada 
por data de chegada e, quando 
clicamos em cada um, podemos 
visualizar o seu conteúdo.

Um comunicado pode conter 
texto, fotos e arquivos.

Comunicados



Aqui ficam todas as enquetes e 
pesquisas respondidas ou pendentes.

enquetes

Essas enquetes sempre estarão 
inseridas dentro de um comunicado!



agenda

No menu agenda você acompanha, 
em formato linha do tempo, 
as atividades diárias em que 
seu filho participou. 
O próprio colégio lança esses 
ítens em tempo real.



atendimento

Aqui é onde você encontra os 
contatos do colégio. Você consulta 
telefones e pode até enviar 
mensagens diretamente à 
secretaria ou coordenação.

A disponibilidade dos contatos é 
definida  exclusivamente pelo colégio



Pronto! Agora você já pode 
acompanhar cada detalhe 
da vida escolar do seu filho
 de maneira simples e rápida


