
Aplicativo gratuito da Secretaria 
Municipal da Educação de Fortaleza 
desenvolvido para ouvir sua opinião 

sobre os serviços ofertados
por sua escola.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número do seu 
registro de matrícula e crie 
uma senha.

O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Como ter acesso?

1

2

Olá, 
Aluno (a)!
   Seja bem-vindo ao



Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal
da Educação de Fortaleza desenvolvido para 
ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 

pela escola do seu filho.

Baixe o aplicativo para Android na 
PlayStore

Digite o número do registro de 
matrícula do seu filho, crie uma senha.

Após o cadastro, acesse o app com o 
seu CPF e a senha criada.

O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Como ter acesso?

1

2

3

Olá, 
Mãe/Pai e
Responsáveis!
   Seja bem-vindo ao



Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza desenvolvido para 

ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 
por sua escola, pela SME-Distrito e pela 
SME-Sede: infraestrutura das escolas, 

formações, projetos e outros.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número de sua 
matrícula e crie uma senha.

O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Como ter acesso?

1

2

Olá, 
Professor (a)!
   Seja bem-vindo ao



O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza desenvolvido para 

ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 
por sua escola, pela SME-Distrito e pela 
SME-Sede: infraestrutura das escolas, 

formações, projetos e outros.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número de sua 
matrícula e crie uma senha.

Como ter acesso?

1

2

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Olá, 
Gestor (a)!
   Seja bem-vindo ao



O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza desenvolvido para 

ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 
por sua escola, pela SME-Distrito e pela 
SME-Sede: infraestrutura das escolas, 

formações, projetos e outros.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número de sua 
matrícula e crie uma senha.

Como ter acesso?

1

2

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Olá, 
Orientador(a) 
Educacional!
   Seja bem-vindo ao



O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza desenvolvido para 

ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 
por sua escola, pela SME-Distrito e pela 
SME-Sede: infraestrutura das escolas, 

formações, projetos e outros.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número de sua 
matrícula e crie uma senha.

Como ter acesso?

1

2

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Olá, 
Coordenador(a) 
Pedagógico!
   Seja bem-vindo ao



O acesso também pode ser feito em 
qualquer computador pelo link: 

HTTP: //DIGAAIESCOLA.SME.FORTALEZA.CE.GOV.BR

Aplicativo gratuito da Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza desenvolvido para 

ouvir sua opinião sobre os serviços ofertados 
por sua escola, pela SME-Distrito e pela 
SME-Sede: infraestrutura das escolas, 

formações, projetos e outros.

Baixe o aplicativo para 
Android na PlayStore

Digite o número de sua 
matrícula e crie uma senha.

Como ter acesso?

1

2

ENTRE E AVALIE!
Contamos com sua opinião para 

construirmos juntos a qualidade da 
Educação que queremos para as escolas 

municipais de Fortaleza!

Olá, 
Secretário(a) 
Escolar!
   Seja bem-vindo ao


