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INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS – 2018 

Queridos pais e alunos, 
Iniciamos nosso ano letivo com imensa satisfação. Nosso time recebe cada uma de nossas famílias 

com alegria, presteza e com muita ênfase nos resultados acadêmicos de nossos alunos. Agradecemos, mais 
uma vez, a parceria e confiança e temos a certeza de que 2018 será um ano inesquecível para todos nós.  

Estamos à disposição para atender quaisquer dúvidas. Contem sempre conosco! 
Um abraço, 
Corpo diretivo do Colégio Einstein 

 

1. Canais de comunicação 

1.1. Agenda Digital – para receber nossos informativos 

Em 2018, a forma de nos comunicarmos com as famílias atingirá um novo pico de excelência. Nossos 

informativos serão mais ágeis e eficazes. Todos nós usaremos a AGENDA DIGITAL.  

Ela será nosso principal meio de comunicação no dia a dia. 

Vocês receberão, no conforto de seus celulares, os comunicados institucionais, calendário escolar, 

horário de aulas, calendário de provas, recados específicos, tarefas de casa, ocorrências com seu filho, 

boletos bancários, boletim analítico parcial, resultados dos simulados e demais informações pertinentes. 

Em breve, não usaremos mais comunicados escolares impressos ou em nosso website. A AGENDA 

DIGITAL será o canal oficial para nossos informativos. Portanto, 

todos os alunos e todos os responsáveis (pai, mãe e demais 

responsáveis financeiros) devem tê-la em seus celulares.  

O aplicativo encontra-se disponível nas lojas virtuais (Play 

store e Apple store) sob o nome de:  

Colégio Einstein Goiânia – Escolar Manager 

Pais e alunos devem adquirir o HÁBITO de conferir as publicações e notificações DIARIAMENTE. Com 

o tempo, este hábito se tornará corriqueiro e vocês estarão sempre conectados com o colégio.  

Após a instalação, os dados de login e senha são: 

Alunos Pais e responsáveis 

Login: número de matrícula 
Senha: data de nascimento 

Login: CPF 
Senha: CPF 

Alteração da senha: escolham uma senha de sua preferência no ícone CONFIGURAÇÕES. 

 

Pais e responsáveis que não conseguirem acessar devem nos telefonar ou se apresentar em nossa 

secretaria para o cadastro do CPF em nosso sistema de gestão. O acesso será liberado imediatamente após 

o cadastro. O número de matrícula do aluno encontra-se no contrato, nos boletos e etiquetas. 

http://www.portaleinstein.com.br/
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O aplicativo usado em 2017 pelas famílias do Ensino Fundamental deve ser desinstalado dos 

celulares. Ele não está mais em vigor. 

O aplicativo da Agenda Digital 2018 será usado tanto pelo Ensino Fundamental quanto pelo Ensino 

Médio. Todos os membros da comunidade escolar devem estar devidamente conectados.  

1.2. Tefones e email – para falar conosco 

Para entrar em contato conosco, use nossos telefones ou emails: 

 (62) 3274 3176 – digite o ramal desejado ou aguarde atendimento 

(62) 98295 0114 – celular e whatsapp da recepção 

(62) 98295 0106 – celular e whatsapp das matrículas 

contato@einsteingoiania.com 

(62) 98336 0220 – celular e whatsapp da secretaria e financeiro 

financeiro@einsteingoiania.com 

Salve todos nossos números em seus celulares e registre nossos emails em seus contatos.  

1.3. Website e blog 

Acompanhe nosso institucional pelo portal www.portaleinstein.com.br e nossos conteúdos 

preparados especialmente para nossas famílias e alunos pelo blog http://blog.portaleinstein.com.br/. 

1.4. Redes sociais 

Siga nossa rotina em movimento em nossas páginas no Facebook e Instagram: einsteingoiania. 

2. Carteirinha de acesso ao colégio 

A carteirinha constitui documento de identificação do estudante no colégio. Ela registra a frequência 

(chamada) e é nosso instrumento para verificar presenças e faltas diariamente. Os professores não realizam 

a chamada em sala de aula. O uso correto da carteirinha e da catraca garantem que as presenças e faltas do 

aluno sejam devidamente computadas no boletim escolar.  

Na próxima semana, faremos as fotografias dos alunos; a previsão de entrega da carteirinha é na 

semana após o carnaval. Perda ou qualquer tipo de danificação na carteirinha exigirá a compra da 2ª via do 

documento. 

3. Agenda Tradicional do Ensino Fundamental 

A agenda tradicional constitui instrumento de trabalho do Ensino Fundamental. Ela contém dados 

essenciais sobre autorizações e liberações e o Manual do Aluno para consulta frequente. Todo aluno de 6º a 

9º ano deve registrar as tarefas do dia para organizar seus ciclos de estudos diários. Esta é uma 

responsabilidade exclusiva dos alunos e coopera para a responsabilidade e autonomia do estudante. 

4. Taxa anual das agendas e carteirinha 

As agendas digital e tradicional e a carteirinha requerem pagamento de taxa única anual no valor de 

R$70,00 para o Ensino Fundamental e de R$50,00 para o Ensino Médio. O acerto deve ser feito até dia 

16/02/2018 em nossa secretaria. 

 

Ramais 3274 3176 
1 – Fundamental 6ºs e 7ºs anos 
2 – Fundamental 8ºs e 9ºs anos 
3 – Ensino Médio 
4 – Secretaria escolar 
5 – Financeiro 
6 – Matrículas 
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