
Conheça o Edmodo 

Responsáveis 



Parece Facebook, mas não é:  
é uma rede social educativa. 

Com ela, os alunos podem: 

• participar de comunidades; 

• ter acesso a material didático, textos e livros; 

• compartilhar mensagens; 

• entregar tarefas e receber notas; 

• organizar uma agenda; 

• elaborar textos e apresentações. 



Vantagens 

• São mais seguras. Só participam dos grupos 
alunos e professores. Não há nenhuma interação 
com outras pessoas. 

• Os professores podem criar contas para os pais, 
assim eles podem ver as notas e tarefas de seus 
filhos.  

• Os responsáveis cadastrados também podem 
receber alertas de eventos escolares, tarefas não 
entregues e outras mensagens importantes 
através do Edmodo. 

 

 





Como participar? 

• Acesse www.edmodo.com e faça o seu cadastro. 

 

 

 

 

• Escolha a opção “I´m a Parent” – “Sou um 
responsável”. 

http://www.edmodo.com/


Informe o código 
do aluno. 

Informe sua 
relação parental 

com o aluno. 

Informe um e-
mail e senha. 



Caso tenha mais 
de um filho, 

adicione-o aqui. 

Aqui aparecerão 
as mensagens. 



Clique sobre o 
nome do aluno. 

Visualize aqui as 
tarefas. 

Não enviada 
ainda. 

Mensagens 
diretas 

Medalhas 



Edmodo Responsáveis – aplicativo 
para celular 

• https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.edmodo.parents&hl=pt_BR – Google 
Play 

• https://itunes.apple.com/br/app/edmodo-for-
parents/id944465276?mt=8 – Apple Store 

Obs. Infelizmente o aplicativo não está 
disponível para Windows Phone. 
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Clique aqui para 
visualizar as tarefas de 

seu filho. 

Clique aqui para 
visualizar as 

mensagens enviadas 
pelos professores. 



Você poderá ter 
mais de um filho 

cadastrado. 
Basta clicar aqui 

para ativar as 
configurações.  



Clique aqui e 
informe o código 

de seu filho. 

Clique aqui para 
adicionar um 
segundo filho. 

Clique aqui para 
encerrar a seção. 

Aqui aparecerão listados 
os alunos vinculados ao 

responsável. 



Ambiente na visão do aluno 



Conhecendo o ambiente - perfil 



Conhecendo o ambiente - perfil 



Seus grupos 



Cadastro de responsáveis 

Dê esse código 
para seus pais para 

que eles possam 
criar uma conta 

Edmodo. 



Pastas compartilhadas 



Membros 



Enviando mensagens 

• Os alunos podem enviar mensagens para a sua 
turma, para um professor ou para um colega. 



Central de tarefas 

• Na “Central de tarefas” aparecerão 
listadas todas as tarefas criadas 

pelos seus professores. 



Mochila 



Mochila 



Criando documentos com o Office online 



Criando documentos com o Office online 



Criando uma agenda 



Fazendo logoff 


