
 

 Como instalar o aplicativo SMED Conectada no seu 



 

 

Celular Android: 

Antes de começar, é importante salientar que esse manual visa orientar aos 
responsáveis e alunos da Rede Municipal de Salvador como realizar a 
instalação do aplicativo SMED Conectada para que possam navegar de forma 
gratuita, a partir do uso do chip da operadora Oi que foi distribuído pela 
secretaria. 

1. Configurar o Android 

Para começar, você precisa liberar a instalação de aplicativos de “fontes 
desconhecidas” no Android. Para isso, em seu dispositivo Android, 
abra Configurar > Segurança e marque a opção Fontes desconhecidas. 

 

Publicidade 

Essa opção está disponível no Android 6.0 ou superior. Você deve 
acessar “Configurações > Aplicativos”, selecionar a opção “Fontes 
Desconhecidas” e tocar em OK. 

Opção 1- Baixando o aplicativo SMED Conectada  

1. Acesse o site da Smed neste link 
www.educacao.salvador.ba.gov.br/aplicativos e faça o download da versão 
para Android, diretamente do navegador Chrome em seu smartphone. 

2. Em alguns casos, o Chrome pode exibir uma mensagem informando que o 
arquivo pode danificar o seu dispositivo e se você quer manter o arquivo APK 

http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/aplicativos


 

 

mesmo assim. Toque em “OK” para autorizar o download, pois esse é um 
aplicativo confiável da Secretaria de Educação. 

 

 
 

  



 

 

3. Uma vez terminado o download, abra a ÁREA DE NOTIFICAÇÃO do seu 

smartphone e toque na notificação de “download concluído” para iniciar a 

instalação do aplicativo no smartphone através do arquivo APK baixado. 

 

 

 

 

  



 

 

Nota: Se você não conseguir iniciar a instalação do aplicativo através da 
notificação, você pode encontrar o arquivo APK baixado abrindo o aplicativo 
Meus Arquivos e acessar a pasta “Downloads” do seu smartphone e executá-
lo a partir dessa pasta. 

 

  



 

 

4. Será exibida uma tela com todas as permissões que o aplicativo precisa. 
Role a tela para baixo, veja todas as permissões, e toque em “Instalar” para 
iniciar a instalação do aplicativo em seu smartphone. 

 

  



 

 

5. Será iniciada a instalação. 

 

  



 

 

6. Pronto, o aplicativo SMED Conectada está instalado, toque em ABRIR para 
iniciar.  

 

 

  



 

 

7. Clique em OK para que sua navegação fique gratuita. 

 

  



 

 

8. Pronto, agora você pode acessar a Plataforma Escola Mais com OS 
MESMOS DADOS DE ACESSO JÁ UTILIZADOS para assistir as aulas no 
computador/celular. 

 

 

 

 

 

 

 

Veja abaixo as perguntas mais frequentes 

  



 

 

Perguntas mais frequentes 

 

1. O aplicativo está me pedindo um usuário e senha, qual devo 
utilizar? O mesmo que já estou utilizando para assistir as aulas? 

 

R: Isso mesmo, é o mesmo que está utilizando para assistir as aulas no seu 
celular ou computador. 

 

2. Quando fui baixar o aplicativo no site da Secretaria, apresentou a 
mensagem que não é um arquivo seguro, o que faço? 

R: Isso ocorre, pois é um aplicativo que não está na Loja da Google Play. Não 
se preocupe, o aplicativo é seguro e pode prosseguir com a instalação sem 
problemas. 

3. Quando abri o aplicativo apareceu a mensagem “Solicitação de 
Conexão: SMED Conectada está solicitando permissão para 
configurar uma conexão VPN que o permitirá monitorar o tráfego de 
rede. Somente permita isto se você tiver confiança na fonte.”. O 
que significa? 

 

R: Essa mensagem aparece para que consigamos configurar sua internet sem 
custos, sendo necessário habilitar um recurso no seu celular chamado VPN 
que é uma rede privada, sem habilitar essa opção, não será possível navegar 
gratuitamente, portanto recomendamos que clique em OK para continuar. 

 

4. Está aparecendo a mensagem “Não foi possível configurar seus 
dados patrocinados. Verifique se está utilizando o chip entregue 
pela Secretaria de Educação. Deseja tentar novamente? O que devo 
fazer? 

 

R: Siga as seguintes orientações: 

 



 

 

a) Inicialmente pode clicar em SIM para repetir a tentativa de configuração, 
pois pode ter havido alguma instabilidade na rede; 

b) Verifique se você está com o CHIP da Oi no aparelho. Se não estiver, 
desligue o seu celular, coloque o chip, ligue e abra o aplicativo 
novamente; 

c) Verifique se o sinal do 3G/4G está forte. Caso o sinal esteja fraco, tente 
procurar um local que melhore o sinal e tente novamente; 

d) Reinicie seu aparelho e abra o aplicativo novamente 

e) Se permanecer, desinstale e instale novamente o aplicativo. 

 

  



 

 

5. Quando abro o aplicativo, fica apenas na tela informando “Aguarde 
enquanto estamos configurando sua internet patrocinada”, o que 
devo fazer? 

 

R: Siga as seguintes orientações: 

 

a) Clique no botão que mostra todos os aplicativos que estão abertos no 
celular; 

b) Feche a janela do app SMED Conectada ou se preferir, todos os 
aplicativos; 

c) Aguarde 30 segundos e abra novamente o app SMED Conectada 

d) Caso o problema persista, reinicie seu aparelho e abra novamente o 
app. 

 

6. Quando abri o aplicativo, apareceu a tela azul e depois apareceu 
uma tela branca, o que devo fazer? 

 

R: Quando a tela branca é apresentada, significa que sua internet patrocinada 
foi configurada corretamente e que está abrindo a página solicitando o usuário 
e senha. Isso ocorre devido a velocidade da conexão ou do aparelho. A 
recomendação é aguardar um pouco até que a tela de login apareça. 

 

 

Caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida neste manual, favor 
enviar um email para smedconectada@educacaosalvador.net que lhe 

auxiliaremos. 
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