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Aplicativo do Colégio Farroupilha | Funcionalidade “Agendas APP” 
 
Confira, abaixo, a funcionalidade do aplicativo em destaque: 
Importante: selecionar o curso. 
 

 
 

1- Acessando a Agenda: 
 

 

Figura 1 – Funcionalidade Agendas 
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Para acessar a Agenda, toque no ícone representando uma agenda no desktop. Você será redirecionado 
para a tela principal das agendas, conforme apresentado na Figura 2. 
 

2- Visualização da Agenda: 
Berçário ao Nível 2:  Checklist. 
 

 
Figura 2 - Tela de visualização das agendas 
 
Nível 3 ao Nível 5: Tela de Visualização de Mensagens  

 
Figura 3 –Tela de Visualização das agendas 
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Funcionalidades disponíveis: 

 Visualização das informações da agenda de datas anteriores.  

 Aviso da disponibilidade das agendas.  

 As informações da agenda e os recados do dia só poderão ser visualizados quando o turno de aula 
do estudante for finalizado. 

 
 

3- Cadastro de recados: 
Ao acessar a tela principal da Agenda (Figura 3), você pode acessar os recados selecionando o ícone 
representando um recado no canto superior direito da tela. 
 

/  
Figura  4 - Cadastro de recados 
 
 
 
3.1 -Envio de recados: 
Ao acessar a tela principal da Agenda (Figura 4), selecione o ícone que representa um recado no canto 
superior direito da tela. Após, selecione o campo para digitar seu recado e pressione o botão “Enviar 
recado” para enviá-lo. 
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Figura 5 - Envio de recados. 
 
 
 
Informações importantes sobre o envio de recados: 
 

 As famílias poderão cadastrar um recado para o professor. No período em que a criança estiver na 
escola, os pais não poderão fazer registros na agenda. 

 Quando houver um recado novo, esse deverá ser sinalizado de forma diferente. 

 As famílias só poderão cadastrar um recado para o professor e visualizar um recado quando o 
estudante não estiver na escola. 

 
Maiores informações sobre o Aplicativo do Colégio Farroupilha em: 
http://colegiofarroupilha.com.br/farroupilha/aplicativo/  
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