Em 07 de fevereiro de 2019
Circular: 26/19
Assunto: Aplicativo SOPHIA ESCOLAR
Da: Direção
Para: Pais/Responsáveis - Pedagógico e Financeiro

Prezados Responsáveis
O sistema acadêmico utilizado pelo Andrews possui um aplicativo que estará disponível para
alunos e Responsáveis a partir desse ano. Comunicações feitas pelo Colégio chegarão com
maior agilidade às famílias/aos alunos sendo algumas delas, inclusive, sinalizadas nos
celulares. Será possível acessar resultados das avaliações, circulares e ficha financeira.
O aplicativo SOPHIA ESCOLAR poderá ser baixado da loja virtual do seu celular.
Seguem abaixo as informações necessárias para acessar o aplicativo.
1. Login – solicitação de usuário e senha.
2. Usuário / Código de Acesso – será sempre o número da matrícula do aluno (5 dígitos).
3. Senhas – caberá a cada família o gerenciamento e o uso das senhas, na medida em que, para
cada uma, corresponderá acessos diferenciados, a saber:

SENHAS
. Aluno
. Responsável Pedagógico

. Responsável Financeiro

ACESSOS
. Resultados das Avaliações
. Boletim Escolar
. Circulares
.Resultados das Avaliações
.Boletim Escolar
.Circulares
.Ficha Financeira
.Boleto

As senhas para utilização do Aplicativo serão as mesmas de acesso do “Resultado das
Avaliações” no site. Por segurança a senha usada em 2018 com essa finalidade será cancelada.
As novas senhas serão enviadas na semana de 11 a 15 de fevereiro. Caso não as receba, favor
entrar em contato com a Secretaria.
Lembramos que o acesso à Área do Aluno no site permanecerá o mesmo. Login: nome do
aluno (primeiro e último sobrenome, sem acento e espaço) e Senha: número da matrícula (5
dígitos).
A partir do dia 11 de março, as circulares não serão mais enviadas por e-mail. Sendo assim,
é importante que, antes dessa data, o(s) celular(es) já esteja(m) habilitado(s) para receber as

notificações das comunicações postadas pelo Colégio.
À disposição para outros esclarecimentos,

Atenciosamente,
Direção

