
TUTORIAL DE CADASTRO NO 

PORTAL VIAMAKER



Entrar pelo seu computador, tablet ou celular, no 
site: digital.viamaker.com (não possui www)

NEVEGADOR INDICADO: 
CHROME 

Clicar abaixo da aba verde em:
NAO SOU CADASTRADO (sinalizada com a seta ao lado)

PASSO 1 – ACESSO AO SITE



Faça primeiramente o cadastro do responsável, 
clicando em Responsável (onde está sinalizado 
com a seta) e preenchendo todos os campos 
solicitados.

Ao clicar em Enviar você receberá um e-mail 
para confirmação de cadastro e primeiro 
acesso.

PASSO 2 – CADASTRO RESPONSÁVEL



PASSO 3 – CADASTRO ALUNO

Selecione agora a opção ALUNO.

Tenha em mãos o Makercode da criança que 
veio dentro de seu box e preencha os campos.

Lembre-se de criar uma senha fácil de ser 
memorizada.

VOCÊ PODERÁ UTILIZAR O MESMO E-MAIL 
PARA CADASTRAR MAIS DE UM USUÁRIO. 
PORÉM, TERÁ QUE CRIAR UMA SENHA 
DIFERENTE PARA CADA UM DELES.



PASSO 4 – VÍNCULO DO ALUNO/RESPONSÁVEL

Vamos agora vincular seu filho ou filhos ao 

seu perfil. 

É bem simples! 

Basta ir à página inicial do site 

(digital.viamaker.com) e  acessar sua conta, 

digitando o e-mail e senha que criou como 

responsável, no campo em que lhe é 

solicitado. 



PASSO 4 – VÍNCULO DO ALUNO/RESPONSÁVEL

Ao acessar sua conta você verá uma tela
como esta ao lado.

Clique em MEUS FILHOS, para poder vincular
sua conta à deles e poder acompanhar as
atividades realizadas em aula.



PASSO 4 – VÍNCULO DO ALUNO/RESPONSÁVEL

Ao clicar no item FILHOS, você verá uma tela
como esta aqui ao lado.

Digite o Makercode de seu filho no campo
indicado e clique na barra verde, VINCULAR
QR CODE DO MEU FILHO.
NCULAR QR CODE DO MEU FILHO.
O QR CODE de seu filho e nome do mesmo
aparecerá escrito abaixo dessa barra verde
assim que o vínculo for concluído.

Caso tenha mais de um filho, repita o processo
para os demais.
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PRONTO! 

O CADASTRO DA SUA FAMÍLIA ESTÁ COMPLETO. AGORA É SÓ 

ACOMPANHAR AS ATIVIDADES!

Caso tenha algum problema que esteja impedindo seu cadastro ou acesso, procure nossa equipe

através do e-mail: contato@viamaker.com


