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Tutorial de Apoio Aplicativo Colégio Farroupilha 

 
Este aplicativo foi desenvolvido em parceria com a empresa 
GVDASA de São Leopoldo.  
 
Onde encontrar o Aplicativo do Colégio Farroupilha? 
A aplicação rodará em tablet e smartphone, com os sistemas 
operacionais IOS(Apple Store - 6.0 ou superior), Android(Google Play- 
2.3.3 ou superior) e Windows Phone(Windows Store - versão 8 ou 
superior). 
Na pesquisa deve ser digitado Colégio Farroupilha. 
 
Como acessar o aplicativo? 
 

 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/mz/app/farroupilha/id903210527?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=colegio%20farroupilha
http://www.windowsphone.com/pt-br/store/app/farroupilha/e93ec3c6-6147-44db-a25a-1ebf829888c3
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Perfil 
Como faço para visualizar os dados de outro perfil? 
Se você possui mais de um aluno vinculado em seu perfil, como outro dependente 
ou filho(a), vá até o menu principal e clique na foto do perfil. Selecione a opção 
Mudar perfil e selecione o outro aluno. 
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Avaliações 

 

Como faço para ver minhas avaliações do período atual? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Avaliações e em seguida selecione a 
opção Avaliações 2014 (será apresentado o ano corrente). 
Selecione uma disciplina para visualizar os detalhes da avaliação. 
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Por que minhas avaliações não estão sendo exibidas? 
As avaliações só estarão disponíveis se a Instituição ou o professor já tiver 
liberado a visualização das avaliações da disciplina selecionada. 

Como faço para ver minhas avaliações anteriores? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Avaliações e em seguida selecione a 
opção Avaliações Anteriores. 
Selecione o período para visualizar o histórico referente ao curso ativo. 

 
Financeiro (somente o responsável financeiro tem acesso) 

 

Como faço para ver minhas parcelas do período atual? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Financeiro e em seguida selecione a 
opção Parcelas 2014 (será apresentado o ano corrente). 
Selecione uma parcela para visualizar os detalhes. Você poderá restringir sua 
busca utilizando os filtros por tipos de parcela: todas, a vencer e vencidas. 
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Como faço para emitir um boleto? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Financeiro e em seguida selecione a 
opção Parcelas 2014 (será apresentado o ano corrente). 
Selecione a parcela e clique em Boleto. Será apresentada a linha digitável para 
ser copiada(somente para as parcelas que não estiverem vencidas). Você poderá 
efetuar o pagamento colando a linha digitável no campo específico do aplicativo 
do Banco de sua preferência. 

Por que minhas parcelas não estão sendo exibidas? 
As parcelas só serão exibidas se você for o responsável financeiro dessas 
parcelas. 

Por que a opção boleto não está disponível? 
A Instituição não gerou o boleto ou a parcela já está vencida. 

Como faço para ver minhas parcelas vencidas? 

Vá até o menu principal e acesse a opção Financeiro e em seguida 
selecione a opção Parcelas vencidas e visualize as parcelas que ainda 
estão abertas. 
 
Horários 

 

Como faço para ver os horários da aula? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Horários. 

Como faço para ver a sala da aula? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Horários. 

Como faço para ver o professor da disciplina? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Horários. 
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Pedagógico 

 

Como faço para ver as ocorrências pedagógicas? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Pedagógico. A visualização já exibirá 
os últimos 7 registros, e ainda você poderá filtrar por um período específico. 
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Arquivos 
 
 

 

 

Como faço para ver os arquivos de uma disciplina? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Arquivos. Selecione uma disciplina e 
logo após o arquivo desejado.  
Clique em Baixar Arquivos e o arquivo será baixado em seu dispositivo.  
Para facilitar sua busca, você poderá filtrar por data de postagem ou por ordem 
alfabética. 
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Notificações Push 

 

Como faço para receber notificações push? 
Vá até o menu principal e acesse a opção Configurações. Marque as opções que 
você deseja receber notificações push. 

Por que não estou recebendo notificações push? 
Você deverá estar conectado a uma rede Wi-Fi, 3G ou 4G para receber as 
notificações. Você deverá configurar se deseja receber as notificações push. 
O push não está homologado para Windows Mobile. 
 
Importante: Caso a responsável financeiro possua outros dependentes em outras 
séries do Colégio Farroupilha o push de notificação será enviado também , porém 
as consultas somente serão realizadas no Portal dos Pais / Alunos em 
www.colegio.farroupilha.com.br. 
 
    
Dúvidas: projetomobile@colegiofarroupilha.com.br   

http://www.colegio.farroupilha.com.br/
mailto:projetomobile@colegiofarroupilha.com.br

