NOVO APLICATIVO ESFERA!
Apresentamos o novo aplicativo Esfera! O “Binóculo” substituirá o atual aplicativo,
trazendo novas ferramentas de comunicação e permitindo que vocês recebam os
comunicados da escola com mais eficiência.
CONFIRAM AS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO:
NOTÍCIAS: imagens, circulares e comunicados enviados pela escola;
AGENDA: calendário escolar, contendo os principais eventos, reuniões e atividades escolares;
ATENDIMENTO: opção para solicitar agendamentos ou encaminhar solicitações diversas à equipe
administrativa. É importante observar duas orientações importantes:
- Esse canal não substitui a agenda física utilizada diariamente na comunicação entre professores e pais
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I;
- Mensagens específicas, como aviso de saída antecipada, autorização de saída, solicitação para
administrar medicamentos, recados para a professora ou equipe pedagógica ou dúvidas da sala de aula
devem acontecer pela agenda física nos segmentos que a utilizam ou por e-mail no EF II;
DOCUMENTOS: Permite acesso a notas, ocorrências, circulares, achados e perdidos na escola e
documentos institucionais como: Manual para Pais e Alunos, Calendário e Planners de cada série;
MENU: Cardápio da semana;
LÁ VEM: Permite que os pais comuniquem à escola quando estiverem a caminho para buscar seus filhos,
conforme os horários de saída da escola para cada segmento;
PERFIL/CONFIGURAÇÕES: opção para ativar/desativar as notificações e alertas de novas mensagens.
ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO NOVO APLICATIVO:
1- BAIXE O APP “Binóculo Conexia” na Play Store ou na Apple Store.
2- UTILIZE OS DADOS DE USUÁRIO E SENHA, conforme enviado por e-mail a cada um dos
responsáveis, de acordo com os dados cadastrais informados por vocês no ato da matrícula.
Caso não tenha recebido o e-mail acima indicado, basta enviar uma notificação solicitando reenvio de
usuário e senha via e-mail recepcao@escolaesfera.com.br ou por telefone: (12) 3322 1255.
Além do aplicativo, vocês também podem acessar a plataforma
www.escolaesfera.appbinoculo.com.br, com o mesmo log in e senha.
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Para famílias com mais de um filho matriculado, as informações de todos os alunos aparecerão no mesmo
usuário e senha, independente deles estarem na mesma turma ou em turmas diferentes.
Esperamos que as novas funcionalidades disponibilizadas facilitem ainda mais a nossa comunicação e
tragam melhorias para a fluidez do cotidiano escolar. Por meio da equipe de atendimento e suporte
tecnológico, ficamos disponíveis para ajudá-los no que for preciso.
Atenciosamente,
A Direção

THE NEW ESFERA APPLICATION!
We present the new Esfera app! The “Binóculo” application replaces our current app,
bringing new tools of communication and allowing you to receive school communications
with more efficiency.
PRINCIPAL FUNCTIONS OF THE APP:
NEWS: Photos, school letters, circulars and school communications;
CALENDAR: School calendar, containing main events, meetings and school activities;
SUPPORT: Option to schedule or send messages to the administration team. It’s important to observe the
following orientations:
- This channel does not replace the physical agenda utilized daily for communication between teachers
and parents in Preschool and Elementary School;
- Specific messages, such as early departures, leave authorizations, request to administer medication,
messages to the teacher or pedagogical team, or classroom queries should be sent through the physical
agenda or by email in Middle School;
DOCUMENTS/GALLERY: Allows access to notes, student notifications, school letters, school lost and
found and institutional documents such as: Manual for Parents and Students, Calendar and the Planners
for each grade;
MENU: Menu of the week will be under the "Menu" icon;
LÁ VEM: Allow parents to advise the school when they are on the way to collect their child(ren), in
accordance with the school departure times of each segment;
SETTINGS: Option to enable/disable notifications and receive new alerts.
To ensure maximum functionality, find below some important information:
Download the "Binóculo Conexia" app from Play Store or the Apple Store.
To access the app, an email with login and password details will be sent to the email address that was
provided to the school at the time of enrollment.
If you have not received the e-mail above, just send a notification requesting user resend and password
via e-mail recepcao@escolaesfera.com.br or by telephone: (12) 3322 1255.
In addition to the application, you can also access the platform through a computer at
www.escolaesfera.appbinoculo.com.br, with the same login and password.
If you have more than one child, the information for all children will appear under the same username and
password, regardless of whether they are in the same class or in different classes.
We hope that the new functionalities available will further facilitate our communication and bring
improvements to the daily school fluidity. Through the technology support and support team, we are
available to help you with what is needed.
Regards,
The Principal

