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Qual a finalidade
deste Manual?
A Educação Adventista transferiu temporariamente
suas aulas para o modo EAD (Educação à Distância), devido
à situação do vírus COVID-19.
Reunimos neste manual tudo o que você precisa saber

sobre o plano que a Educação Adventista traçou para
enfrentar este momento da história humana.
Neste manual, você entenderá passo a passo o que
precisa ser feito por você e seu filho para que o processo
ensino-aprendizagem não seja comprometido.
Paranaguá, 24 de março de 2020.

Passo 1
Por onde ficar informado?
Todos os comunicados oficiais do colégio serão
enviados

através

do

aplicativo

Agenda

(Escola

em

Movimento). É muito importante que você tenha acesso ao
aplicativo e entre nele diariamente para ver as atualizações.
Veja abaixo como solicitar acesso caso não ainda não
possua.
1. Entre em contato com o Setor de Tecnologia do
colégio, por meio do WhatsApp (41) 99636-4902 e
solicite o acesso ao aplicativo.
2. Baixe o aplicativo em seu celular.

ANDROID

iOS

Este passo é muito importante para
mantermos uma boa comunicação.

Passo 2
Por onde os alunos acessam
as aulas?
Nosso colégio possui um portal onde pais e alunos
podem acessar para verificar notas, tarefas, ocorrências e
outros dados. É muito importante que responsável e aluno

tenham acesso ao portal. Será por meio dele que as aulas
serão dadas.
Acompanhe nas próximas páginas como se cadastrar e
acessar.

É possível acessar pelo
computador ou pelo aplicativo.

Se houver dificuldades no acesso ou
cadastro, entre em contato com o Setor de
Informática por meio do WhatsApp
(41) 99636-4902.

Passo 2.1
Cadastro no Portal - Responsável
1. Acesse o site login.cpbedu.me
2. Clique em “Criar

conta”

Passo 2.1
Cadastro no Portal - Responsável
3. Selecione nossa unidade. Pesquise por “Paranaguá”.
4. Escolha a opção de Responsável de Aluno.
5. Digite seu CPF.

6. Aperte em “Continuar”

Passo 2.1
Cadastro no Portal - Responsável
7. Confira os dados para ver se eles estão corretos.
8. Digite seu e-mail.
9. Digite uma senha.

10. Repita a mesma senha.
11. Aceite os Termos.
12. Aperte em Finalizar.

Passo 2.1
Cadastro no Portal - Responsável
13. Acesse seu e-mail cadastrado.

14. Aperte em “clique aqui” no e-mail que você acabara de
receber para confirmar seu cadastro.

Passo 2.1
Cadastro no Portal - Responsável
15. Volte ao site login.cpbedu.me para realizar o login.
16. Em usuário você digita o seu e-mail.
17. Na senha você digita a senha que escolheu na etapa 9.

18. Esta é a aparência do portal. Se chegar até aqui, já está
muito bom. Parabéns!

Passo 2.2
Cadastro no Portal - Aluno
1. Acesse o site login.cpbedu.me
2. Clique em “Criar

conta”

Passo 2.2
Cadastro no Portal - Aluno
3. Selecione nossa unidade. Pesquise por “Paranaguá”.
4. Escolha a opção de Aluno.
5. Digite seu Código de matrícula. Este número de 4

dígitos pode ser encontrado no contrato escolar ou na
carteirinha de estudante. Caso não encontre este
número, entre em contato com a secretaria escolar pelo
WhatsApp (41) 3427-8200.
6. Aperte em “Continuar”

Passo 2.2
Cadastro no Portal - Aluno
7. Confira os dados para ver se eles estão corretos.
8. Digite seu e-mail. Para alunos da EI e EFI deve ser
escolhido um username (ex: joao.pedro) contendo

letras, números e pontos. Para alunos do EFII e EM deve
ser informado um e-mail válido.
9. Digite uma senha.
10. Repita a mesma senha.
11. Aceite os Termos.
12. Aperte em Finalizar.

Passo 2.2
Cadastro no Portal - Aluno
13. Acesse seu e-mail cadastrado.

14. Aperte em “clique aqui” para confirmar seu cadastro.

Passo 2.2
Cadastro no Portal - Aluno
15. Volte ao site login.cpbedu.me para realizar o login.
16. Em usuário você digita o seu e-mail ou o username
escolhido no caso dos alunos menores (EI e EFI).
17. Na senha você digita a senha que escolheu na etapa 9.

18. Esta é a aparência do portal. Se chegar até aqui, já está
muito bom. Parabéns!

Passo 3
Onde acessar as aulas? E-Class
Todos os alunos do colégio receberão os materiais das

aulas pelo E-Class, que nada mais é do que uma ferramenta
que já está dentro do portal do colégio.

Aperte no botão abaixo para assistir a um
vídeo rápido sobre como entender o E-Class.

Passo 4
Aprimora Educacional
O Aprimora Educacional é uma plataforma para alunos de 1º

ano ao 5º ano do Ensino Fundamental 1. O Aprimora é um sistema
adaptativo

que

permite

a

personalização

do

ensino

e

aprendizagem. Promove o desenvolvimento dos alunos de acordo
com o seu próprio ritmo e habilidades, nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. Nesta plataforma o aluno poderá
acessar atividades já disponibilizadas e também tarefas agendadas

pelos professores. É simples, rápido e facilita a aprendizagem
através de um meio de interesse dos alunos.

Aperte no botão abaixo para assistir a
um vídeo rápido sobre como acessar o
Aprimora Educacional.

Passo 4
Aprimora Educacional
1. Acesse o site http://apphub.educacional.com/
2. Clique em
3. Procure pela nossa escola no campo que irá aparecer. Digite
“Paranaguá” e clique em COLÉGIO ADVENTISTA PARANAGUÁ.
Em seguida clique em
4. Digite o Usuário e a Senha que seu filho(a) recebeu.

5. Aperte em “Entrar”.
6. Clique no Aprimora.

Passo 4
Aprimora Educacional
7. Escolha o menu “Agenda” para visualizar as tarefas que o
professor agendou. Quando não houver agendamento, o aluno
poderá realizar a atividade proposta pela própria plataforma.

8. Clique sobre a atividade para começar a responder.

9. Ou faça as atividades indicadas pelo próprio programa.

Passo 5
CPB Prova
O CPB Prova é uma plataforma para alunos de 6º ano ao 3º

ano do Ensino Médio possam treinar com questões de vestibulares
das principais universidades do Brasil. Podem também responder a
questões criadas pelo próprio professor.
Para acessar é muito simples.
Siga os passos a partir do Portal do Colégio:
1. Clique na aba “Serviços”.

2. Clique em CPB Prova.

Passo 5
CPB Prova
3. Clique na sua turma.

4. Parabéns, você chegou até o local onde ficará as listas de
atividades que o professor enviou para responder.

Parabéns!
Você acabou de aprender o que precisa fazer
para manter a rotina de estudo de seu filho.
Seguem informações que podem ser úteis:
Números de WhatsApp
Secretaria | (41) 3427-8200
Financeiro | (41) 99815-2275
Informática | (41) 99636-4902
Sites:
login.cpbedu.me | Para acessar o Portal do Colégio
apphub.educacional.com | Para acessar o Aprimora
Plataformas:
Agenda (Escola em Movimento) | Somente para os pais
Portal do Colégio | Para todos os pais e alunos
E-Class | Ferramenta de Educação a Distância (está dentro do
Portal do Colégio)
Aprimora | Atividades para alunos do 1º ano ao 5º ano
CPB Prova | Atividades para alunos de 6º ano ao 3º ano EM

