
SISTEMA EDUXE CLASS 

 

A Quality Eduxe é uma solução que integra gestão acadêmica, 

administrativa, financeira e todo o processo de administração da escola.   

Neste documento você aprenderá como utilizar o Eduxe Class, um sistema 

em nuvem criado para conectar o professor ao aluno com ferramentas que 

auxiliam no lançamento de notas, avaliações e conteúdo programático.  

 

Login no sistema: 

Para iniciar seu acesso, digite em seu navegador (Google Chrome, Mozilla 

Firefox ou Edge) a URL domboscovilamatilde.eduxe.com.br. Para que as 

ferramentas funcionem corretamente é importante que seu navegador 

esteja atualizado.  

Para entrar no sistema é necessário usar seu login cadastrado como 

primeiro e último nome com caracteres minúsculos separados por ponto.  

Ex.: O nome completo do professor é João da Silva Souza, portanto o login 

será: joao.souza. 

 

 



A senha foi definida como os três primeiros dígitos do CPF e último 

sobrenome com a primeira letra maiúscula separados por @(arroba), 

respectivamente nesta ordem. 

Ex.: O nome completo do professor seja João da Silva Souza e seu CPF é 

012.012.012-22. A senha será 012@Souza.   

Obs.: Caso o último nome tenha algum acento, ele não será incluso em ambos 

(login e senha). 

 

Em seguida, clique em Login. 

Você verá em seguida um painel que poderá ser personalizado conforme o 

uso e ferramentas que queira utilizar. 

 

 

Lançamento de notas: 

No lado esquerdo, clique no grupo Avaliação e selecione qual curso, série e 

turma serão usados para o lançamento das notas.  

 

 

  

 

 



Caso o professor seja responsável por mais de uma matéria, será necessário 

alterá-la ao lado da data, como na imagem abaixo: 

 

 

 

Para lança a nota selecione a linha correspondente a avaliação. Note que o 

cálculo de média é alterado de acordo com a inclusão nas linhas 

selecionadas. Feito isso, as notas já serão salvas.  

 

 

 

 

 

 



 

Lançamento de faltas 

 

Para lançar as faltas é muito simples. Basta acessar o grupo FREQUÊNCIA e 

com o curso selecionado, nas células a frente dos nomes aparecerão 

círculos que representam a frequência do aluno em sua determinada data 

da aula ministrada. 

 

 

 

Os valores mudam conforme é clicado neste campo. Usamos: 

 

  Presença 

   Falta 

   Abonado 

   Justificada 



 

Após aplicado, o sistema já salva os dados automaticamente. Não se 

esqueça e alterar a matéria caso tenha mais de uma como responsável.  

 

 

 

 

ACESSO A FERRAMENTAS E MATERIAIS DA PEARSON 

 

Para acessar os materiais da Pearson é muito simples. Basta acessar o site 

dombosco.com.br e clique na aba Login. 

 

 

 



Você será redirecionado para uma página de acesso. Para inicia, utilize os 

navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Para que o sistema 

funcione corretamente é importante que o seu navegador padrão esteja 

atualizado.  

 

 

 

Para acessar a plataforma é necessário seguir o padrão definido abaixo: 

 

Login no sistema: 

Para entrar no sistema é necessário usar seu login definido como primeiro 

nome e último sobrenome com caracteres minúsculos separados por 

ponto (.) seguidos de @vilamatilde.dom.com.br, respectivamente nesta 

ordem. 

Ex.: O nome completo do professor é João da Silva Souza, portanto o login 

será: joao.souza@vilamatilde.dom.com.br. 



A senha foi definida como os três primeiros dígitos do CPF e último 

sobrenome com a primeira letra maiúscula separados por arroba (@), 

respectivamente nesta ordem. 

Ex.: O nome completo do professor é João da Silva Souza e seu CPF é 

012.012.012-22. A senha será 012@Souza.   

Obs.: Se houver acentos no nome, não deverão ser inclusos. 

 

Em seguida, clique em Entrar. Aceitando os termos de condição de uso e 

serviço você já conseguirá visualizar os materiais para acessar as 

ferramentas disponibilizadas pela empresa.  

 

Ambas as ferramentas estão disponíveis para versão de smartphone, 

tablets e celular. Em caso de dúvidas, erro técnico ou perda de senha, entre 

em contato através do e-mail: ti@colegiodomboscovilamatilde.com.br. 

 


