
Manual do aplicativo Wintech Escola 

Aplicativo Wintech Escola 

O aplicativo Wintech Escola está disponível para celulares e pode ser baixado gratuitamente.  

Nos celulares Android ele está disponível na Play Store e nos celulares da Apple na App Store. 

Para instalar ele em seu celular procure em sua store pelo aplicativo chamado Wintech Escola. 

             

 

 

Depois de instalado no seu celular, o login no aplicativo é realizado da seguinte forma: 

• Acesso para o aluno: 

o Escola: mundolivre 

o Usuário: matrícula do aluno 

o Senha: data de nascimento do aluno 

• Acesso para o responsável: 

o Escola: mundolivre 

o Usuário: CPF do responsável 

o Senha: data de nascimento do responsável ou data 

de nascimento de um dos alunos vinculados ao CPF 

O aplicativo possui os seguintes recursos: 

• Notícias: você receberá mensagens enviadas pela escola contendo todo tipo de informação. 

• Agenda: na agenda do aluno você poderá consultar datas de aniversário dele, dos pais e responsáveis, datas 

de provas e datas de eventos informados pela escola. 

• Pedagógico:  

o Consultas às notas das avaliações de cada etapa letiva 

o Consultas às notas do boletim 

• Mensalidade:  

o Consultas das mensalidades pagas, vencidas e a vencer 

o Emissão de segunda via de boleto 

o Emissão do demonstrativo para declaração do imposto de renda 

• Horário: consulta ao horário escolar do período letivo vigente. 

• Disciplinar: consulta aos acompanhamentos disciplinares do aluno. 

• Notificações: a escola poderá enviar mensagens que irão aparecer no seu feed de notícias e que precisam de 

sua ciência. É através dessa opção que você poderá verificar se existem mensagens que ainda estão 

pendentes de sua ciência. 

Portal do aluno 

O portal do aluno está disponível através de navegadores e pode ser acessado utilizando computadores e 

celulares. O link de acesso ao portal do aluno é: 

portalmundolivre.wintechescola.com.br 

O portal do aluno não possui acesso às notícias enviadas pela escola e nem à agenda do aluno, possuindo apenas 

as consultas de mensalidades, horário, disciplinar e pedagógico.  

Recomendamos o uso do aplicativo por ser mais intuitivo e mais prático de utilizar, além de poder receber todos 

os comunicados da escola e de ter acesso à agenda do aluno. 


