BAIXE O APLICATIVO
1. Acesse a loja de aplica vos de seu celular
(App store ou Play store) e digite “Rede Saviniana”;
2. Localize o aplica vo nos resultados da busca;
3. Faça download;
4. Clique no ícone para abrir o aplica vo, a pós o
término do download;
5. Informe usuário e senha quando solicitado.

SEU USUÁRIO E SENHA
Os usuários que já u lizam os serviços do Aluno On-line,
con nuarão com o mesmo usuário e senha neste aplica vo.
Se não u lizam, o primeiro acesso será feito assim:
PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS
Usuário: CPF(12345678901 - somente números)
Senha: Data de nascimento (05041973 - somente números)
ALUNOS
Usuário: Matrícula(12345678-9) (u liza-se o hífen)
Senha: cscs123
OBSERVAÇÃO
Caso não consiga acessar o
aplica vo, o interessado
deverá comparecer à secretaria da
escola.

PRONTO!

Aponte a câmera do seu
smartphone para baixar o aplica vo.

Agora você está conectado com o Colégio e apto a receber
todas as informações em seu celular.

MANTENHA SEU APLICATIVO ATUALIZADO
É importante que tenha sempre a versão mais recente.
Caso seu aplica vo não faça a atualização automá ca,
atualize o aplica vo acessando a App store ou Play store.

CANAL ABERTO
Mantenha seu e-mail atualizado junto à Secretaria da escola
e salve nosso endereço em seus contatos. Assim
comunicados importantes não serão recebidos como
spam.
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Rede Saviniana

COLÉGIO NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS

COLÉGIO NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO

COLÉGIO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

COLÉGIO SANTA
CATARINA DE SENA

REDE SAVINIANA
REDE SAVINIANA
Sempre presente,
Conectando
perto depessoas,
você.
projetos
sonhos.
Entre ee conﬁra
Entre e conﬁra!

MENOS É MAIS
A Rede Saviniana, visando a
melhor integração família/escola e
preocupada com o meio ambiente,
usa mais do expediente digital e
menos do impresso.

FAMÍLIA E ESCOLA
SEMPRE EM CONEXÃO
Para melhorar nossa interação,
teremos novo canal de comunicação
entre família e escola: o aplicativo da
Rede Saviniana.

APP
REDE SAVINIANA

OUTROS CANAIS
SITE
Programas disciplinares, informações
pedagógicas, acesso a notas e dados
ﬁnanceiros e acadêmicos, no cias,
eventos, entre outros.

E-MAIL
Circulares e comunicados,
convocações, avisos, no cias
sobre eventos, entre outros.

REDES SOCIAIS: facebook e instagram
Posts sobre temas relevantes,
datas comemora vas, homenagens,
no cias, fotos de eventos,
entre outros.

CIRCULARES E COMUNICADOS
CALENDÁRIOS DE ATIVIDADES ESCOLARES
(A vidades, Eventos e Feriados)
NOTIFICAÇÃO E LEMBRETES
DIRETO NO CELULAR
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
(Bole ns, Boletos, Declaração e ETC)
CONVITES

Neste 2020, u lizaremos o APP
para agilizar nossa comunicação.

NOTÍCIAS
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