Comunicado 04/2019
Assunto: Ferramenta de Comunicação - Uso do ClassApp
Turmas: da Ed. Infantil ao Ensino Médio.

Guarulhos, 30 de janeiro de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Como parte da proposta de uma escola mais inovadora, o Novo Rumo
adota uma ferramenta de comunicação com as famílias. O ClassApp é um
aplicativo para celular e tablets, que também funciona no computador, e
gerencia a troca de informações entre a escola e a família.
A ideia é substituir os comunicados impressos, pela comunicação digital,
ganhando agilidade, segurança e reduzindo impacto ambiental de nossas
atividades.
O ClassApp é bastante intuitivo, funciona de maneira semelhante ao
WhatsApp, e contém canais diretos de comunicação com o Colégio: Direção,
Coordenação, Secretaria, Comunicados, Professores e Notícias.
O aplicativo funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana,
facilitando o envio de mensagens nos horários mais convenientes. Porém, as
mensagens recebidas serão lidas e atendidas no horário normal de
funcionamento da escola.
Seguem algumas informações adicionais sobre a instalação e início de
uso do aplicativo.

Bem-vindo ao ClassApp
A partir de agora você estará conectado à escola de maneira
inovadora!
Os comunicados passarão a chegar diretamente pelo celular em uma
agenda digital inteligente. Isso tudo graças à nossa parceria com o ClassApp um aplicativo que permite conectar as famílias com a escola de maneira
simples, segura e em tempo real.
- Como irá funcionar?
O Novo Rumo enviará comunicados, fotos, compromissos e enquetes pelo ClassApp.
E as famílias poderão ler e responder as mensagens diretamente pelo aplicativo, através do
celular, tablet ou computador.
- Algumas vantagens desse novo sistema de comunicação:
- Comunicação privada entre pais e escola na palma da mão.
- Mensagens em tempo real com confirmação de leitura.
- Autorizações digitais com praticidade e segurança.

- Quando começará?
Você recebeu um SMS do ClassApp com um convite para baixar o aplicativo em seu
smartphone. Caso não tenha recebido entre em contato com a secretaria para atualizar o
seu cadastro.
- Em quantos celulares ou tablets posso instalar o ClassApp?
As famílias podem instalar o ClassApp em quantos aparelhos desejarem, sem
nenhum custo. Sendo apenas necessário que o aparelho tenha sistema Android (versões a
partir da 4.0) ou iOS (versões a partir da 7.0).
- E se não for compatível com meu celular?
Você poderá usar o ClassApp via navegador pela web. Porém, verifique sempre a
atualização do seu navegador, evitando assim, problemas de incompatibilidade.
Navegadores compatíveis: Chrome (versões > 31), Firefox (versões > 31), Internet
Explorer (versões >10), Safari (versões > 7), Opera (versões > 28), Microsoft Edge (versões
>1.0)
Enviaremos um tutorial com orientações para o melhor uso desta ferramenta.

Atenciosamente,
Equipe do CNR.

