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Tarefas de Casa – NO APLICATIVO DO IPE
Senhores pais ou responsáveis,
Informamos que a partir de 21/03/2018, tarefas de casa, circulares, comunicados, convites, boletos
bancários, Boletins e Resultados da Avaliação Temática e Simulado, serão disponibilizados no
Aplicativo do IPE.

Baixe o Aplicativo, e tenha acesso:
•
•
•

Boletos bancários;
Comunicados da Escola;
Boletim escolar do alunos

•
•
•

Acompanhar Tarefa para casa;
Gabarito da Avaliação Temática e Simulados;
Resultados da Avaliação Temática e Simulados.

MANUAL DE INSTALÇÃO DO APLICATIVO SMART IPE
Para baixar o aplicativo do Colégio IPE, basta em seu celular, seguir os seguintes passos:
Abra a loja virtual do seu smartphone clicando no seguinte ícone:
APPLE STORE

PLAY STORE

Ao clicar nesse ícone a suinte tela abrirá:
Apple Store

Play Store

No campo de pesquisa digite INSTITUTO PRESBITERIANO e o aplicativo do Colegio IPE irá aparecer conforme
descrito na imagem abaixo:
Apple Store

Play Store

Para instalar o aplicativo clique em instalar
Para instalar o aplicativo clique em obter

Após a instalação clique em Abrir o aplicativo irá disponibilisar a tela do Login
Apple

Android

Para logar no aplicativo basta utilizar o CPF como login e senha e o app irá solicitar uma nova senha. Assim que
estiver logado o usuário conseguirá visualizar as informações enviadas pela escola, tais como Boletos, Boletins,
Atividades, entre outras informações.

Acesso ao Portal do Aluno:
Acesse o navegar de sua preferência e insira o link a seguir:
https://aluno.escolarmanageronline.com.br/ipe/Login/Index
Este link levará para o Portal do Aluno do Colégio IPE conforme mostra imagem abaixo:

Para logar no Portal do Aluno basta utilizar o CPF como login e senha e o portal irá solicitar uma nova senha. Assim
que estiver logado o usuário conseguirá visualizar as informações enviadas pela escola, tais como Boletos, Boletins,
Atividades, entre outras informações.

Baixe o Aplicativo utilizando o QR-Code abaixo

