
                                                                           

Tutorial para a utilização do Programa Cuca 4.0  

Professores/Escolas/Instituições 

1. Acesse o Portal Cuca 4.0: appcuca.com.br 
2. Clique em Entre ou Cadastre-se 
3. Selecione um dos campos: (Clínicas, Família, Escolas, Escolas Estaduais) 

 

4. LOGIN: 
o §  Se você é profissional de uma escola ou clínica participante do Programa 

Cuca 4.0, digite seu e-mail de login e sua senha. 
o §  Se você ainda não está cadastrado, entre em contato com a equipe de 

suporte através do botão “Fale conosco” localizado no rodapé deste Portal. 
5. No Painel de Controle à esquerda, clique em: 

Alunos CADASTRAR NOVO ALUNO 

ou 

Pacientes CADASTRAR NOVO PACIENTE 

 
 



5. Após cadastrar todos os seus alunos ou pacientes, solicite que cada um deles tenha 
acesso a um dispositivo eletrônico (tablet ou celular) e baixe o aplicativo Cuca®, 
disponível nas lojas virtuais Google Play e App Store. O download é gratuito e o app 
Cuca será desbloqueado para todos que estiverem cadastrados no Portal Cuca 4.0. 

Importante: Certifique-se que o e-mail de acesso ao app Cuca seja o mesmo cadastrado 
no Portal para garantir o acesso desbloqueado ao aluno/paciente e o envio das métricas 
de evolução ao Portal. 

6. Com os cadastros concluídos no Portal Cuca 4.0 e o app Cuca instalado em 
um dispositivo eletrônico móvel, o Programa já pode ser iniciado. 

Cada aluno cadastrado que iniciar o uso do app Cuca, receberá uma “nota de referência 
(métricas de evolução)” sobre a maneira como concluiu cada uma das fases. Somente o 
professor terá acesso a essas métricas no Painel de Controle. 

7. No painel de controle, clique em ALUNOS CADASTRADOS ou PACIENTES 
CADASTRADOS, selecione um deles e clique em ESCOLHER para acessar a sua evolução 
no app Cuca. 

 



 

8. O Portal oferece sugestões de atividades para cada fase, porém todo o conteúdo 
está nas abas: 

Mapa de Atividades, Minigames, Vídeos e Clipes Musicais 

O Portal Cuca 4.0 adiciona e renova conteúdo regularmente. 

9. Participe do grupo de WhatsApp para receber atualizações e convites para as 
salas de convivência profissional on-line, mediadas pelos profissionais do Portal 
Cuca 4.0, para apresentações de conteúdo, esclarecimentos sobre o programa e 
discussão de casos. Escaneie o QR Code abaixo: 

 


