
 

APLICATIVO E TERMINAL WEB 
Ed. Infantil ao Ens. Médio  

24/03/2017 
Circular nº 057/2017 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Agora a comunicação entre pais, escola e alunos ficou muito mais fácil. Nosso Aplicativo e Terminal 
Web já estão disponíveis para utilização. Essas ferramentas estreitam nossa parceria, além de serem 
facilitadores da relação entre família e escola.  
Para utilização dessas plataformas, disponibilizamos os seguintes dados neste envelope: 
 

PARA O APLICATIVO: 
- Dados de acesso dos responsáveis; 
- Código de acesso e Código de autorização; 
- Guia de confirmação de acesso; (destaque e devolva ao colégio assim que conseguir acessar os dados 
do estudante) 
O aplicativo está disponível gratuitamente na AppleStore ou GooglePlay. Em caso de dúvidas, acesse o 
site: connectescolas.com.br/suportepais ou entre em contato com nossa secretaria em horário 
comercial. 
 

PARA O TERMINAL WEB: 
-Código de acesso e senha (do estudante e dos responsáveis) 
Este terminal poderá ser acessado no site do Certus (www.certus.com.br) em E-MAIS / PORTAL DO 
ALUNO. 
 

IMPORTANTE: 
Através do APLICATIVO a família terá acesso ao calendário escolar, agenda de provas e trabalhos; 
informações sobre eventos, acompanhamento de tarefas e lições de casa.  
No APLICATIVO há também, uma rede social privativa de comunicação com professores e coordenação. 
Entretanto, atente-se às regras de utilização desta ferramenta: 
 

- A equipe pedagógica responderá às solicitações em até 24h após o envio, obedecendo o horário de 
expediente dos professores e da coordenação de cada seguimento; 
- O esclarecimento de dúvidas relacionadas ao conteúdo trabalhado em cada disciplina continuará 
sendo realizado exclusivamente em sala de aula;  
- Em caso de imprevistos e emergências, a escola deverá ser comunicada pelo telefone, para evitarmos 
que essas comunicações não sejam visualizadas no aplicativo; 
- Afim de nos precavermos de fraudes e continuarmos a zelar pela segurança e integridade de nossos 
estudantes, as autorizações de saída e/ou liberação de alunos com terceiros, bem como orientações 
médicas deverão ser encaminhas por escrito, preferencialmente por meio de carta de próprio punho 
assinada pelos responsáveis; 
- Todos os comunicados e circulares serão disponibilizados no aplicativo e no Terminal Web em E-MAIS 
/ COMUNICADOS; 
 

A frequência do estudante, notas e o boletim serão acessíveis apenas no Terminal Web. 
 
Em caso de dúvidas entre em contato com a secretaria do colégio. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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