
 
 

 

 

CÂMERAS 

Para acesso via PC – (Somente disponível no Internet Explorer e Firefox) 

Passo 1  Abra o internet explorer ou firefox e acesse o endereço http://pontesescola.ddns.net:1000 

 

Passo 2   Caso apareça uma linha de bloqueio, clique em permitir / permitir e memorizar. Após isso, clique sobre o 
desenho da seta para instalação de plugin de visualização do sistema. Após o download do plugin, clique em 
Executar. O mesmo será instalado automaticamente. 

Passo 3  Após a instalação feche o navegador e abra novamente. Caso a instalação tenha sido realizada com 
sucesso, você já terá acesso a tela de login do sistema de câmera Pontes Escola. 

 

Passo 4  Após login, a tela inicial já teremos as imagens das câmeras. Você poderá arrastar a câmera de sua 
preferencia para o maior quadrado. Caso queira aumentar uma das câmeras, basta dar duplo clique em cima da 
câmera. Também é possível deixar essa tela em tela cheia, basta clicar com botão direito e depois em Tela Cheia. 

 

DADOS DE ACESSO – PESSOAL E 
INTRANSFERÍVEL 

 

USUÁRIO: 

 

SENHA: 



 
 

 

 

OBS: Lembrando que o pai terá acesso somente as salas/dependências cujo a qual seu filho irá frequentar. 

Para acesso via Smartphone – (Disponível em qualquer Android e iOS) 

Passo 1  Faça download do Aplicativo (Android: SuperLiveHD / iOS: SuperLivePRO) e preencha os seguintes dados 
na tela inicial. 

 Net type: Selecione de acordo com a rede que você está conectado. (wifi ou 3g) 
 Server name: http://pontesescola.ddns.net:1000 
 User name: (seu usuário pessoal) 
 Password: (sua senha pessoal) 

ANDROID          iOS 

         
Passo 2   Após login, a tela já irá aparecer com as câmeras disponíveis para sua visualização, conforme figuras 
abaixo. Caso queira movimentar a visualização para a maior janela, você também pode arrastar a imagem. E com 
duplo clique na tela, você colocar a câmera selecionada em Tela Cheia. 

ANDROID          iOS 

 

OBS: Lembrando que o pai terá acesso somente as salas/dependências cujo a qual seu filho irá frequentar. 

ACESSO EXCLUSIVO PARA DUAS PESSOAS POR FAMÍLIA, DEMAIS ACESSOS O USUÁRIO SERÁ BLOQUEADO! 

CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO.  


