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O impacto do ClassApp
nas famílias

Introdução

Além de facilitar a vida das escolas, o ClassApp também
faz muita diferença na rotina de mães e pais no desafio
que é acompanhar o cotidiano escolar dos filhos.
Neste e-book você vai conferir como o ClassApp pode
trazer este impacto na vida das famílias.
Boa leitura!
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Como o ClassApp impacta a vida dos pais?

T

rabalhar 12 horas por dia, morar quilômetros
de distância, conciliar agendas de entrega de
atividades... Quantas variáveis do dia a dia das
famílias acabam interferindo no acompanhamento
da vida escolar dos filhos? Afinal, com tantos
compromissos profissionais e pessoais, o tempo é,
muitas vezes, curto demais para conseguir equilibrar
todas as demandas.
E neste sentido, a ClassApp tem cumprido um papel
essencial para toda a comunidade escolar das cerca
de 600 instituições de ensino que atende. Hoje, já são
mais de 400 mil usuários que, por meio do aplicativo,
têm conseguido vivenciar mais de perto o cotidiano dos
estudantes, através do app.
É por ali que pais, mães e responsáveis
conseguem, de um jeito bem prático, saber das datas
de reuniões, da entrega de trabalhos, dos recados

rotineiros e até mesmo acompanhar com fotos
daquela saída pedagógica realizada em outra
cidade - viagem que, antes desse dinamismo
proporcionado pela tecnologia, deixava muitas
famílias para lá de preocupadas.
A professora Elizete Lacerda Nascimento, que é
mãe de um adolescente de 15 anos, da escola
Canello Marques (SP), conta que o ClassApp a tem
auxiliado na organização escolar, principalmente pela
idade do filho, que tem desejado mais autonomia,
porém ainda com o suporte da mãe. “Ele está no
ensino médio e, nessa fase, os alunos são mais
independentes e acham que dão conta das tarefas
sozinhos. Porém, nesse primeiro ano do médio a
demanda aumenta, e a ferramenta me auxiliou para
que eu também pudesse acompanhar as atividades, as
datas de entregas de trabalhos e das provas.
Dessa forma, minimizamos os impactos”, pontua.
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Pais por dentro de tudo
“Sou uma mãe com uma vida profissional muito
agitada e minha carga de trabalho diária passa
de 12 horas. Hoje, ao receber as mensagens pelo
ClassApp, consigo ficar muito perto do dia-adia dos meus filhos na escola, mesmo estando
milhares de quilômetros longe deles.”

Já para Roselia Fernandes Foresti, mãe de dois
alunos da Escola Ser, de Campinas (SP), o ClassApp
é fundamental para que ela esteja presente na
vida escolar dos filhos, mesmo tendo uma rotina
de trabalho intensa. “Sou uma mãe com uma
vida profissional muito agitada e minha carga de
trabalho diária passa de 12 horas. Hoje, ao receber
as mensagens pelo ClassApp, consigo ficar muito
perto do dia-a-dia dos meus filhos na escola, mesmo
estando milhares de quilômetros longe deles. Outro
dia, ao abrir um recado no ClassApp, estava ao
lado de uma mãe norte-americana que, ao notar o
meu sorriso, perguntou-me: Tudo bem? E eu mais
que depressa respondi: Sim tudo ótimo, acabei de
receber noticias da escola dos meus filhos e isso me
deixou muito feliz. Sou grata pelo ClassApp nesses
momentos”, narra.

Dinamismo na rotina
Lucilene Martins, mãe da Pietra, que estuda no colégio
DaVinci Academy, em Limeira (SP), conta ainda que
uma das vantagens do uso do ClassApp é poder ter
acesso a todos os departamentos da escola de um jeito
prático e ágil. “Através dele não só consigo me comunicar
rapidamente com os professores, como também com todos
os outros departamentos do colégio: secretaria, financeiro,
enfermaria, etc. Isso é excelente, pois desta forma não
preciso me deslocar o tempo todo para resolver qualquer
tipo de assunto, além de ficar tranquila em relação à alguma
emergência que possa ocorrer”, explica.
A rapidez no retorno da escola também é um diferencial para
Lucilene. “Uma experiência muito marcante para mim foi um
domingo que eu estava muito angustiada por conta de um
assunto que teria de ser tratado diretamente com a direção.
Mesmo sabendo que se eu mandasse uma mensagem
naquele dia eu correria o risco de não ter retorno, me arrisquei
e enviei. E para a minha surpresa, em poucas horas, recebi um
feedback e terminei meu dia mais tranquila”, exemplifica.
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Dinamismo na rotina
Além de ser mãe de duas crianças de 5 e 7 anos,
estudantes da escola Franciscano Ave Maria,
localizada em Campinas (SP), Aline de Sousa Gabos
também é professora e, justamente por atuar na
área de atuação, ela acredita que a ferramenta
otimiza o trabalho da equipe docente. “O aplicativo
me proporciona agilidade e conforto em receber
os comunicados do colégio em meu celular. Mas,

“...é excelente, pois desta forma não
preciso me deslocar o tempo todo para
resolver qualquer tipo de assunto, além
de ficar tranquila em relação à alguma
emergência que possa ocorrer.”

como professora, também posso imaginar o quanto
esse aplicativo traz benefícios, pois geralmente os
professores desprendem de um tempo valioso com o
aluno para colagem de bilhetes”, completa.
Outro ponto valorizado pelos pais no uso
do ClassApp está na sustentabilidade.
“Eliminou consideravelmente os bilhetes enviados
via papel”, ressalta a coordenadora Laila Beltrami,
da escola Franciscano Ave Maria, localizada em
Campinas (SP), que é mãe de Caio, de 12 anos. “Só
de não precisar ficar procurando “tal” comunicado de
“tal” dia, facilitou demais nossa vida aqui em casa. E
além de termos todas as informações na mão, ainda
ficamos felizes por não gastar papel, contribuindo
assim com a natureza”, avalia Denise Brandolin
Castanheiro, mãe de uma aluna do Colégio Notre
Dame de Campinas (SP).
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Pais (e não só mães) mais participativos
Aliás, vale dizer que muitas escolas que adotam o
ClassApp notam uma participação maior dos pais
na rotina escolar - tarefa que, muitas vezes, fica
concentrada nas mães. “Tinha muita coisa
que o meu marido nem sabia que eles faziam, aí viu
algumas atividades que elas mandam pelo ClassApp
e percebeu o quanto isso é importante para toda
família”, diz Márcia Bortollo, mãe de uma filha do
Colégio da Vinci (Limeira - SP). “O pai mesmo me
fala que interage mais. Que acompanha mais. Coisa
que era uma coisa só dá mãe”, reitera Rita Homem
Melo, mãe de uma estudante do Colégio Notre Dame
de Campinas (SP).
Pai de um menino de 5 anos, matriculado no colégio
Canello Marques (SP), o professor Roberto Cerqueira
Dauto, conta que a comunicação com a escola após
a implantação da ClassApp se tornou mais eficaz.
“Ganhou mais significado e dinamismo.

Hoje eu acompanho meu filho, praticamente em tempo
real, nas atividades desenvolvidas pela escola, bem
como as tarefas do lar. Tenho um acesso maior com
a coordenação, secretária e professora. Vejamos o
exemplo da rematrícula. Todo o processo burocrático
que existe em uma rematrícula escolar foi substituído
pela ClassApp, proporcionando à escola e aos pais
tempo e agilidade”, afirma.

"Vejamos o exemplo da rematrícula.
Todo o processo burocrático que existe em
uma rematrícula escolar foi substituído pela
ClassApp, proporcionando à escola e a mim,
enquanto pai, mais tempo e agilidade.”

Parceiro das escolas e também das famílias
Quem já passou por algum problema de saúde, seja com a
própria criança ou entre a família, sabe que nesses momentos
fica ainda mais difícil administrar a rotina escolar. Symone Feito,
mãe de um aluno da do Colégio Santa Maria (São Paulo), sentiu
na pele a dificuldade de lidar com toda a demanda quando
o filho adoeceu. “Meu filho, Antônio, teve uma intoxicação e
precisou ficar sete dias internado porque o tratamento dele não
podia ser feito em casa. As professoras sentiram falta dele e
começaram perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei
toda a situação do Antônio pelo ClassApp e, por lá, recebi todo o
apoio pedagógico que eu precisava”, lembra.
O ClassApp também foi importante na vida da família de
Regiane da Lemos, mãe de outra aluna do Santa Maria. Durante
a internação do pai para uma cirurgia, mãe e filha usaram o
ClassApp para enviar para a escola um trabalho importante.
“Nós avisamos a coordenadora e enviamos pelo aplicativo a
atividade. Então, quando voltou para a escola, ela não perdeu os
pontos e ficou tudo resolvido”, comemora.
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Parceiro das escolas e também das famílias
A empresária Cristiane Regina Rigon Ichano, que é mãe
da Valentina, de 8 anos, estudante do colégio Franciscano
Ave Maria, localizada em Campinas (SP), conta que a
ClassApp foi fundamental em um período ano letivo em
que ela precisou se ausentar do convívio familiar durante
quatro meses. “Durante esse período, toda a comunicação
com a escola para que eu acompanhasse a rotina de
desenvolvimento da Valentina foi pela ClassApp”, conta.
O aplicativo também tem ajudado a filha de Renata
Domingues, que é atleta de patinação artística e
estuda no Colégio Stella Maris, a não ficar de fora
das atividades escolares, mesmo quando participa de
competições internacionais. “Sempre que temos que
fazer viagens, uso o aplicativo para enviar os atestados
de comparecimento nas competições e, assim, a escola
vai nos orientando sobre os procedimentos necessários
para que o desempenho dela não seja prejudicado. Por
isso, adoro o ClassApp”, conta.
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