Anglo São José
Infantil e Fundamental

Prezado pai
Caro aluno

Para facilitar o acesso ao novo site do Colégio, preparamos um roteiro com algumas
orientações.

A Secretaria Online é o meio de
acessar
informações
que
estão
disponíveis para pais e alunos. Tem a
mesma função dos antigos “Canto dos
Pais” e “Área Restrita”, do site anterior.

Para ter acesso à Secretaria Online, digite o
Código (Login) e Senha do aluno enviados no início
do ano letivo, os mesmos que acessavam a “Área
Restrita” no site anterior.

Na aba Avisos, há espaço
para a escola comunicar-se com as
famílias, por meio de pequenos
avisos.
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Na aba Arquivos, estão
postados
arquivos
contendo
bilhetes, roteiros de provas,
tarefas diárias, lição diária,
calendário de provas etc.

Na aba Cadastro, estão os dados
cadastrais do aluno. Você pode conferir
os dados, mas não pode alterá-los. Para
uma alteração, deverá ser feito um
pedido à secretaria, pelo mail:
falecomoanglo@cassianoricardo.com.br.

Na aba Matrículas, além
de confirmar o curso, série/ano
e turma em que o aluno está
matriculado, você encontra
relatórios, como boletins simplificados
e
boletins
de
avaliações. Basta selecionar o
relatório desejado, a unidade
de avaliação desejada, clicar e
visualizar. Há opção para
impressão.

Na
aba
Solicitação,
serão disponibilizados alguns
pedidos de documentos como:
2ª via de carteirinha da
biblioteca, 2ª chamada etc.
Estamos em processo
de implantação.
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Para saber dos eventos agendados:

Na Agenda, os dias em
destaque contêm informações
importantes.

É só clicar no dia e as
informações aparecem ao lado
da agenda. Clicando na
informação desejada, abre-se
a página da Agenda de
Eventos.

Clicando no título do evento,
aparecem mais informações.

Para voltar, basta clicar a seta
do seu navegador.
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Para marcar uma visita:

Para marcar uma visita
ao colégio, clique em Visita e
depois em Agendamento, na
coluna Menu.

Preencha os campos e
envie a mensagem. Assim que
recebermos
a
mensagem,
entraremos em contato para
marcarmos a visita.
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