
Agenda Educação Adventista
Escola em Movimento

- Notificação de entrada e saída
- Comunicados do cotidiano
- Atendimento online via mensagem com nossos departamentos

O aplicativo fornece:

O aplicativo Agenda Educação Adventista, é uma plataforma de
comunicação entre colégio, pais e responsáveis.

Com este aplicativo, os pais, responsáveis e professores poderão
receber as últimas informações do colégio, as notícias do dia a dia dos
seus filhos e se comunicarem através do nosso canal de atendimento.

O acesso às informações de um aluno ou usuário é privado e somente
liberado usando o e-mail e senha cadastrados junto ao colégio.

(DIREÇÃO, TESOURARIA, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO, SECRETARIA, BIBLIOTECA E T.I)



- Para acessar é só preencher
com o e-mail informado para
cadastro na secretaria e inserir
a senha recebida via e-mail.
( se não tenha achado a senha no
e-mail, acesse o menu “ESQUECI A SENHA”)

obs: Nas configurações a senha poderá
ser alterada. 

Coloca seu USUÁRIO
e SENHA cadastrados3

- Se estiver utilizando iPhone,
provavelmente ele solicitará uma
autorização para seguir com a
instalação;

Baixe o APP
Se o seu celular for:
ANDROID, PLAY STORE
iOS, APP STORE

2Pesquise o nome do APP:

- Agenda Educação
Adventista

1

Acesse o APP seguindo as instruções

- Selecione o primeiro APP,
se atente a colocar o nome
certinho.

obs: O nome que vai aparecer em
baixo é Escola em Movimento.

Agenda Educação Adventista
Escola em Movimento



- Acesse sua caixa de e-mail
e acesse com a senha enviada

obs: Após acessar com a senha enviada
entre nas configurações, a senha poderá
ser alterada. 

- O e-mail tem que ser o
cadastrado anteriormente,
essa situação só serve para
quem já acessou o APP em
algum momento.

Agenda Educação Adventista

Qualquer dificuldade
entre em contato

com o colégio

A senha é enviada ao e-mail
cadastrado2É necessário fornecer

seu e-mail1

Caso você tenha ESQUECIDO A SENHA Escola em Movimento


