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01Introdução

Introdução
Não restam dúvidas: o mundo mudou! E como resultado de tantas transfor-
mações econômicas e sociais, aquela antiga visão do século XX relaciona-
da à Educação também expirou. Neste novo cenário, a escola já não pode 
prever com muitas certezas os tipos de conhecimentos e competências de 
seus alunos. 

Portanto, nosso desafio é TRANSFORMAR VIDAS e preparar cidadãos para 
viverem em um mundo que só conseguimos imaginar vagamente. Já pen-
sou que a maioria dos pequenos matriculados na Educação Infantil hoje pro-
vavelmente atuará em categorias de trabalho ainda não criadas?

Pois é! Essa configuração nos aponta que as novas tecnologias na educação 
são uma importante ferramenta para dinamizar o processo de ensino-apren-
dizagem moderno. Utilizá-las é uma necessidade inadiável e a Rede de Ensi-
no APOGEU segue investindo em novos recursos e tecnologias disponíveis, 
mantendo o foco, é claro, no enriquecimento das práticas pedagógicas. Des-
sa forma, o aluno se transforma em protagonista do seu próprio processo e 
aprende a lidar com todos os desafios do século XXI. Sim, por aqui, já esta-
mos prontos para encarar a todas as mudanças deste novo cenário!

Pensando nessa questão, elaboramos a seguir um guia completo sobre as 
plataformas digitais utilizadas em toda a Rede, mostrando formas de utilizá-
-las da maneira mais produtiva e eficiente.

Continue lendo e fique por dentro!
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Conhecendo a Área Restrita

Todas as plataformas digitais utilizadas pela Rede APOGEU estão disponí-
veis na Área Restrita do site apogeu.com.br. Lá, pode ser encontrado o link 
direto para cada plataforma.

Além disso, é possível visualizar dois ícones amarelos: um que destina o 
usuário para esse manual e o outro que direciona o usuário com dificuldade 
de acesso a qualquer uma das plataformas para um formulário eletrônico. 
Basta preencher os dados solicitados e aguardar o contato de um dos nos-
sos profissionais. Se preferir, um atendimento via APP APOGEU poderá ser 
solicitado.

Área do(a) aluno(a) Acesso exclusivo para alunos

Área do(a) responsável Acesso exclusivo para responsáveis dos alunos

Área do(a) professor(a) Acesso exclusivo para professores

Plataforma Geekie One Acesso exclusivo para alunos, professores e coordenadores, exce-
to para turmas militares

Plataforma Eduqo/QMágico Acesso exclusivo para alunos, professores e coordenadores das 
turmas militares

APP APOGEU Acesso para alunos e seus responsáveis

Portal Eleva Acesso exclusivo para alunos, professores e coordenadores
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Nossa “Área Restrita” é um espaço on-line voltado para alunos, famílias, pro-
fessores e colaboradores. Os acessos são exclusivos para cada um dos per-
fis, podendo um usuário não ter acesso a uma plataforma ou outra. Para 
mais informações, faça contato com a coordenação pedagógica do seu seg-
mento para mais detalhes ou por meio da Central de Atendimento por meio 
do telefone 4000-1265.

Nas próximas páginas, você vai conhecer sobre cada uma das plataformas, 
assim como tirar suas dúvidas quanto à utilização. Mas, se mesmo suas dú-
vidas não forem esclarecidas, não deixe de falar com a gente, combinado?! 
Vamos lá!
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Acessando o e-mail institucional do aluno APOGEU

A Rede de Ensino APOGEU oferece acesso a uma caixa de e-mails institucio-
nal e exclusiva para o Aluno com a situação de matrícula ativa nas escolas 
próprias da Rede. Assim que o Aluno se desvincular da escola, o acesso à 
caixa de e-mails será bloqueado.
O acesso deverá ser solicitado na recepção da escola.

É indispensável que o Aluno ou seu Responsável utilize o e-mail institucional 
apenas para fins educacionais que envolvam as escolas da Rede de Ensino 
APOGEU. Cadastro em sites de compra e/ou outros não devem ser vincula-
dos à conta institucional disponibilizada.

É importante também que o Aluno ou seu Responsável fique de olho nessa 
caixa de e-mails pois comunicados institucionais poderão ser enviados por 
este canal. Além, é claro, do APP APOGEU, o canal oficial de comunicação 
entre a família e a escola.

O acesso às salas de aula deverá ser feito único e exclusivamente por meio 
desse e-mail institucional, cujo domínio é @alunos.colegioapogeu.com.br.

2.1. Acessando a Caixa de E-mails do Aluno APOGEU por meio do computador

1º Passo: Abra uma janela do seu navegador de internet e acesse o site 
https://gmail.com/ na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 
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2º Passo: Já no site do Gmail, clique em “Iniciar sessão”, conforme apre-
sentado na imagem abaixo.

3º Passo: Agora, digite o e-mail institucional do aluno, cujo domínio é                      
@aluno.colegioapogeu.com.br e aperte o botão “Próxima”. Em seguida, 
uma tela para digitar a senha será exibida. Prossiga informando sua senha 
de acesso e clique em “Próxima”.

4º Passo: Após seu primeiro acesso, é importante que a senha inicialmente 
informada seja alterada para proteger a privacidade da conta de cada aluno. 
Senha alterada? Prontinho! A caixa de e-mails já poderá ser acessada!
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Para mais informações sobre essa plataforma, faça contato com a 
coordenação pedagógica do seu segmento.

Caso ainda não tenha os dados de acesso, faça a solicitação por meio 
do APP APOGEU, abrindo um atendimento em nossos canais. Se preferir, 
faça contato com nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265.
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Acessando a sala de aula do aluno APOGEU

As aulas remotas oferecidas pela Rede de Ensino APOGEU acontecerão 
via Google Meet, uma plataforma de comunicação por vídeo desenvolvida 
pelo Google. Ressaltamos que o acesso às salas de aula deverá ser feito 
único e exclusivamente por meio desse e-mail institucional, cujo domínio é                                       
@alunos.colegioapogeu.com.br. 

Confira abaixo as formas de acesso às salas de aula.

3.1. Acessando o Google Meet por meio do seu computador

1º Passo: Abra uma janela no seu navegador de internet e digite o site                   
https://meet.google.com/ na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 

2º Passo: Já no site, clique em “Fazer login”, conforme apresentado na ima-
gem abaixo.

http://meet.google.com/
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3º Passo: Agora, digite o e-mail institucional do aluno, cujo domínio é                             
@aluno.colegioapogeu.com.br e aperte o botão “Próxima”. Em seguida, 
uma tela para digitar a senha será exibida. Prossiga informando sua senha 
de acesso e clique em “Próxima”.

4º Passo: A plataforma do Google Meet aparecerá na tela.

5º Passo: Informe o código ou o link da sala de aula no campo abaixo e cli-
que em “Participar”.
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6º Passo: Prontinho! Boa Aula!

3.2. Acessando o Google Meet por meio do seu aparelho celular

Não recomendamos que o acesso à sala de aula seja feito por meio de apa-
relhos celulares ou tablets, porém, caso tenha a necessidade, clique aqui e 
assista o tutorial que apresenta como acessar.

Para mais informações sobre essa plataforma, faça contato com a coorde-
nação pedagógica do seu segmento.

Caso ainda não tenha os dados de acesso, faça a solicitação por meio 
do APP APOGEU, abrindo um atendimento em nossos canais. Se preferir, 
faça contato com nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265.

http://youtu.be/8HHzFf4VZlk
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Conhecendo a área do(a) aluno(a) e do responsável

Estes ambientes são destinados ao aluno APOGEU e seus responsáveis. A 
Área do(a) Aluno(a) possui um perfil no qual é possível o estudante acom-
panhar suas notas. Já o perfil dos responsáveis, além do acompanhamento 
das notas, ainda permite a emissão de 2ª via de boletos. 
O acesso deverá ser solicitado na recepção da escola.

Confira abaixo como acessar essa plataforma.

1º Passo: Em seu navegador de internet, digite o site https://www.apogeu.com.br/ 
na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 

2º Passo: Na parte superior, localize e clique no ícone “Área Restrita”.

IMPORTANTE: Apenas o perfil do Responsável Financeiro pelo aluno permite 
a emissão da 2ª via de boletos. Ressaltamos que a responsabilidade da efeti-
vação do pagamento das parcelas referente aos valores negociados até a data 
de vencimento é única e exclusiva do Responsável Financeiro. No caso do não 
recebimento da fatura até o vencimento, o Responsável Financeiro deverá entrar 
em contato por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo APOGEU, 
preferencialmente pelo canal de atendimento Financeiro do APP APOGEU.

http://www.apogeu.com.br/
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3º Passo: Na página abaixo apresentada, os ícones “Área do(a) Aluno(a)” e 
da “Área do(a) responsável” podem ser acessados.

4º Passo: O próximo passo é informar os dados de acesso (Usuário e Se-
nha) para a área exclusiva do(a) aluno(a) ou do(a) responsável e clicar em 
“Entrar”.

5º Passo: Prontinho! Os menus disponíveis para cada perfil poderão ser uti-
lizados.

Os alunos e seus responsáveis poderão ter acesso ao boletim escolar. Veja 
só!
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4.1. Como visualizar o boletim escolar?

Para visualizar o boletim escolar e dados acadêmicos, siga o tutorial abaixo: 

1º Passo: Em seu navegador, acesse o site apogeu.com.br e clique em “Área 
Restrita”.

2º Passo: Clique no ícone “Área do(a) Responsável” usando um perfil de 
responsável pedagógico.
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3º Passo: Digite seu login e senha de informados pelo APOGEU e clique em 
“Entrar”.

Caso ainda não tenha seus dados de acesso, faça sua solicitação por meio 
da nossa Central de Atendimento no telefone (32) 3026-6210 ou pela área 
restrita em nosso site, clicando em um ícone amarelo que direciona o usu-
ário com dificuldade de acesso para um formulário específico. Basta preen-
cher os dados solicitados, informar o tipo de dúvida, a respectiva plataforma 
e aguardar o contato de um dos nossos profissionais.

4º Passo: Selecione a aba “Consultas” para acessar o menu contendo os 
boletins do aluno.

5º Passo: Selecione a matrícula desejada, no campo “Consulta de”, sele-
cione “Boletim” e escolha a etapa desejada. Clique na opção “Visualizar 
relatório”, como demonstrado na figura, e o boletim será exibido e poderá 
até mesmo ser baixado.
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Os Responsáveis Financeiros possuem um perfil com acesso às informa-
ções financeiras do aluno. Confira abaixo como emitir uma 2ª via de boleto.

4.2. Como tirar a 2ª via de boleto?

Para acessar seus boletos, basta seguir o tutorial abaixo: 

1º Passo: Em seu navegador, acesse o site apogeu.com.br e clique em “Área 
Restrita”.
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2º Passo: Na “Área Restrita” do site apogeu.com.br, clique no ícone “Área 
do(a) Responsável” para acessar boletos e dados de pagamento, usando 
um perfil de responsável financeiro.

3º Passo: Digite seu login e senha informados pelo APOGEU e clique em 
“Entrar”.
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Caso ainda não tenha seus dados de acesso, faça sua solicitação por meio 
da nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265 ou pela área res-
trita em nosso site, clicando em um ícone amarelo que direciona o usuário 
com dificuldade de acesso para um formulário específico. Basta preencher 
os dados solicitados, informar o tipo de dúvida, a respectiva plataforma e 
aguardar o contato de um dos nossos profissionais.

4º Passo: Selecione a aba “Financeiro” para acessar a lista de boletos e in-
formações sobre pagamentos.

5º Passo: Será exibida uma lista de mensalidades e os dados de cada uma, 
data de vencimento, valor previsto, informação sobre pagamento, data de 
pagamento e valor pago.
Clique na opção “Boleto” para visualizar o boleto desejado.
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6º Passo: Para boletos já quitados, é possível identificar uma marcação no 
campo “PAGO?”, além da data informando o dia do pagamento. Caso clique 
em “Boleto”, confirme a mensagem conforme apontado abaixo:

7º Passo: A opção de 2ª via de boleta será exibida na tela para boletos sem 
uma marcação no campo “PAGO?” e sem nenhum dado no campo “Data de 
Pagamento”. Porém, uma mensagem poderá ser exibida, o que significa que 
este boleto ainda não foi registrado junto ao banco e é preciso aguardar.
Lembre-se: a 2ª via estará disponível alguns dias antes da data de vencimento.
Caso essa mensagem ainda apareça na data de vencimento do boleto, entre 
em contato com o canal do financeiro.
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Conhecendo o APP APOGEU

O APP APOGEU é o canal oficial de comunicação entre a família e a escola. 
O aplicativo surge para substituir a antiga agenda escolar de papel. Assim, 
todos os comunicados chegam até os alunos e responsáveis por meio de 
aparelhos celulares, tablets e computadores em uma agenda digital inteli-
gente, segura e em tempo real. 

No aplicativo existem perfis específicos para alunos e responsáveis, sendo 
que os dados de acesso são diferentes para cada um. 

A liberação de acesso a essa plataforma é feita logo após a efetivação da 
matrícula do estudante. Cerca de 24 horas após a matrícula, o aluno e seus 
responsáveis receberão um e-mail automático do aplicativo contendo os da-
dos de acesso e ainda as instruções para baixar o aplicativo no celular. 

Confira abaixo um guia para auxiliar a utilização do APP APOGEU, feito com 
base no acesso pelo aparelho celular.

5.1. Como baixar o aplicativo no aparelho 
celular?

1º Passo: Para baixar, acesse a loja de apli-
cativos do seu aparelho smartphone e digi-
te na caixa de pesquisa “APOGEU”. 

2º Passo: Após localizar o aplicativo, faça 
o download. 

Abaixo, você poderá ter acesso à loja de 
aplicativos ao clicar nos ícones.
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5.2. Como acessar o aplicativo pelo aparelho 
celular?

1º Passo: Localize o aplicativo no seu aparelho 
após baixá-lo. 

2º Passo: Abra a aplicação para visualizar a tela 
principal. O login no aplicativo pode ser feito de 
duas formas:

• Por meio do endereço de e-mail cadastrado no 
ato da matrícula: Nesse caso, utilize como login 
o e-mail cadastrado junto à escola e a senha en-
viada automaticamente para este mesmo e-mail.

• Por meio do número de telefone celular: Caso opte pelo acesso junto ao 
número de telefone, utilize o número cadastrado no ato da matrícula. Ao in-
formar o telefone, você irá receber um código por mensagem (SMS) para ser 
inserido no aplicativo.
IMPORTANTE: Apenas os responsáveis poderão utilizar o número do celular 
para entrar na plataforma.

Possíveis problemas no acesso:

- É necessário que o aluno e seus responsáveis tenham pelo menos um en-
dereço de e-mail ou número de celular (exclusivo para responsáveis) cadas-
trado no sistema da escola, caso contrário, não é possível ter acesso ao APP 
APOGEU.

- Caso o cadastro no sistema da escola esteja correto e o usuário tenha se 
esquecido ou perdido sua senha, é possível clicar na opção “Esqueci minha 
senha” disponível na tela de login. Um e-mail automático com uma nova se-
nha será enviado para o e-mail cadastrado.

- Às vezes, é necessário desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Tente 
antes de acionar o APOGEU.
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5.3. Abas principais do aplicativo:

Algumas abas principais são exibidas ao entrar no aplicativo. São elas:

Vejamos as funcionalidades de cada uma das abas apresentada pelo APP 
APOGEU.

5.3.1. Notícias: as notícias ficam armazena-
das em formato de feed. No feed são exibi-
dos todas as notícias, convites para eventos, 
lembretes e comunicados em geral. 

O responsável com mais de um filho matri-
culado pode visualizar o feed de notícias de 
cada um dos filhos, caso prefira ter acesso 
às mensagens de forma individual.

A imagem ao lado mostra a aba das “Notí-
cias”.

5.3.2. Pendências: ainda dentro da aba Notícias, alguns comunicados espe-
ciais enviados pela escola poderão solicitar a ciência ou resposta do aluno 
ou seu responsável. Esses comunicados aparecerão em formato de pendên-
cias e terão ou não um tempo determinado para que possam ser respondi-
dos.

As pendências são avisos que aparecem no topo do feed de notícias e que 
ficarão em evidência até que o usuário comprove conhecimento do comu-
nicado ou que o prazo de comprovação expire. Na aba “Menu” também po-
derão ser consultadas as pendências abertas e as que foram respondidas. 
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Existem dois tipos da comprovação do recebimento desses comunicados 
especiais. São eles:

• Do tipo “Sim ou Não”: Refere-se a comunicados que demandam uma res-
posta positiva ou negativa.

• E do tipo “Estou ciente”: Refere-se a comunicados que necessitem de con-
firmação de seu conhecimento sobre o assunto.

IMPORTANTE: Fique sempre ligado nas pendências enviadas pela escola! 
Os alertas requerem uma resposta da família!

Ainda na tela inicial do APP, é possível que o 
responsável selecione o perfil de qual filho de-
seja ter acesso. Veja só!

Ao clicar em um dos alunos, o APP exibirá so-
mente as mensagens e pendências do referi-
do aluno.

Personalize do seu jeito!
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5.3.3. Escrever: a aba “Escre-
ver” poderá ser utilizada para 
solicitação e acompanhamen-
to de atendimentos abertos.

Ao clicar, uma nova tela é exibi-
da. Veja só!

Ao clicar em “Solicitar Atendimento”, a família 
pode abrir solicitações diversas para a escola. 

Canais de Atendimento para cada tipo de si-
tuação são apresentados para que a família 
possa solucionar suas dúvidas.

Este é o canal oficial de comunicação entre a 
família e a escola. Sempre o priorize!

Veja como é simples abrir uma solicitação!

1º Passo: Ainda na aba “Menu”, selecione a opção “Atendimento”.

2º Passo: Escolha um canal de atendimento e clique “Avançar”.

3º Passo: Caso tenha mais de um aluno matriculado, escolha um aluno para 
vincular ao atendimento e clique em “Avançar”. 

ATENÇÃO: Em alguns canais de atendimento, a opção da escolha do aluno 
não será exibida.
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4º Passo: Escreva com detalhes sua solicitação e clique em “Criar solicita-
ção”.

5º Passo: Pronto! Agora é só aguardar o retorno da escola!

IMPORTANTE: evite abrir mais de uma solicitação para o mesmo assunto. 
Sempre consulte o status da solicitação antiga antes de abrir uma nova.

Após abertura das solicitações, é possível acompanhar os atendimentos 
abertos, bem como consultar antigas solicitações. Para isso, basta clicar 
em “Ver atendimentos”. 

Ainda é possível, de forma rápida, criar um atendimento utilizando o botão 
“+” localizado no canto superior direito da tela e consultar os atendimentos 
utilizando o campo de busca ou escolhendo um filtro desejado.

5.3.4. Menu: a aba “Menu” for-
nece outras funcionalidades 
do APP APOGEU.

Ao clicar, uma nova tela é exibi-
da. Veja só!

Confira cada funcionalidade com mais detalhes abaixo!

• Pendência: permite visualização direta e exclusi-
va das pendências abertas e já respondidas pelo 
usuário.
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• Agenda: permite visualização dos eventos pro-
gramados pela escola. 

Essa funcionalidade pode não estar sendo utiliza-
da pelo APOGEU.

• Conversa: permite visualizar e pesquisar todas 
as conversas em andamento ou concluídas que 
o responsável tem participação. 

Ao selecionar uma conversa, é possível visuali-
zar seu conteúdo e continuar interagindo a partir 
daí.

Essa funcionalidade pode não estar sendo utili-
zada pelo APOGEU.

• Atendimento: permite a abertura de solicita-
ções diversas para a escola.

As funcionalidades já foram apresentadas em 
tópicos anteriores.

Sempre priorize este canal de atendimento.
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5.3.5. Perfil: na aba “Perfil”, o usuário tem acesso ao 
gerenciamento das informações pessoais, configura-
ções do sistema e ainda fazer o logout da plataforma.

Confira cada funcionalidade com mais detalhes abaixo!

• Adicionar Novo Usuário: essa opção redireciona o 
usuário para a tela de login, na qual ele poderá adicionar 
um novo usuário.

• Alterar minha foto: aqui o usuário é redirecionado 
para uma tela em que poderá adicionar uma foto a par-
tir da câmera do aparelho.

Confira a tela ao lado.



27Conhecendo o APP APOGEU

• Trocar Senha: essa opção permite a troca de 
senha. É preciso preencher os campos com a Se-
nha Atual e a Nova Senha. Em seguida, clique em 
“Redefinir Senha” para salvar a substituição.

ATENÇÃO: a senha é pessoal e intransferível. Não permita que outras pesso-
as tenham acesso aos seus dados.

• Configurações: Dentro da tela de “Configura-
ções” existe uma série de opções sobre o com-
portamento da aplicação que podem ser edita-
das para melhorar a experiência do usuário.

Observe as opções na tela ao lado.

• Sair: por último, o usuário pode encerrar a sessão saindo do aplicativo.

A tela inicial para acesso será exibida.

5.4. Como acessar o aplicativo pelo navegador?

1º Passo: Em seu navegador de internet, digite o site https://www.apogeu.com.br/ 
na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 
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2º Passo: Na parte superior, localize e clique no ícone “Área Restrita”.

3º Passo: Na próxima página, clique no ícone “App APOGEU”.

4º Passo: O próximo passo é informar os dados de acesso (Usuário e Se-
nha) e clicar em “Entrar”.

Possíveis problemas no acesso:

- É necessário que o aluno e seus responsáveis tenham pelo menos um en-
dereço de e-mail ou número de celular (exclusivo para responsáveis) cadas-
trado no sistema da escola, caso contrário, não é possível ter acesso ao APP 
APOGEU.

- Caso o cadastro no sistema da escola esteja correto e o usuário tenha se 
esquecido ou perdido sua senha, é possível clicar na opção “Esqueci minha 
senha” disponível na tela de login. Um e-mail automático com uma nova    
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senha será enviado para o e-mail cadastrado.

- Às vezes, é necessário limpar o histórico e o cachê do seu navegador. Tente 
antes de acionar o APOGEU.

Para mais informações sobre essa plataforma, faça contato com a coorde-
nação pedagógica do seu segmento.

Caso ainda não tenha os dados de acesso, faça a solicitação por meio do 
APP APOGEU abrindo um atendimento em nossos canais. Se preferir, faça 
contato com nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265.
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Plataforma Eduqo/QMágico

A escolha de uma plataforma de aprendizagem para cada um dos segmen-
tos é algo extremamente relevante para garantir sucesso acadêmico para 
nossos alunos.
O acesso deverá ser solicitado na recepção da escola.

As turmas militares da Rede de Ensino APOGEU utilizam a Plataforma Edu-
qo/QMágico como apoio aos estudos. Os cadernos digitais oferecidos pela 
plataforma irão proporcionar que os professores compartilhem diversos ti-
pos de materiais. São eles: documentos de textos com conteúdos importan-
tes e relevantes para fixação da aprendizagem, videoaulas, listas de exercí-
cios e muito mais.
Por outro lado, os alunos conseguirão se organizar, mesmo de forma re-
mota, e acompanhar todos os materiais, vídeos e exercícios propostos pela 
experiente equipe de professores da Rede de Ensino APOGEU.

Bacana, não é?!

A comunicação entre professores e alunos é uma via de mão dupla, e acon-
tece assim também na plataforma. A conexão é possível por meio dos co-
mentários e fóruns disponíveis dentro de cada material. É extremamente im-
portante que os alunos coloquem suas dúvidas, perguntas e sugestões para 
os professores nos comentários.

Do lado de cá, a equipe de coordenação pedagógica acompanha, em tempo 
real, se os alunos estão fazendo e acessando as atividades. Dessa forma, 
individualmente, podemos identificar as potencialidades dos nossos alunos.

Vamos conhecer um pouquinho dessa plataforma?

1º Passo: Em seu navegador de internet, digite o site https://www.apogeu.com.br/ 
na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar 
sua sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no                    
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navegador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pes-
soais serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 

2º Passo: Na parte superior, localize e clique no ícone “Área Restrita”.

3º Passo: Na página abaixo apresentada, o ícone “Plataforma Eduqo/QMá-
gico” pode ser acessado.
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4º Passo: O próximo passo é clicar no botão referente à unidade do aluno.

5º Passo: Agora, o aluno precisa informar os dados de acesso (Login) e, em 
seguida, a Senha do portal.
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6º Passo: Na tela de perfil, o aluno poderá visualizar todas as suas ativi-
dades. Nessa tela, ele consegue acompanhar os cadernos disponíveis, as 
atividades postadas pelos professores e, ao clicar no sino no canto superior 
direito da tela, pode consultar novos materiais inseridos na plataforma.

Além disso, dentro dos cadernos, os alunos poderão identificar quais são os 
materiais postados pelos professores no referido dia. Com isso, conseguirão 
se organizar para realizar as atividades propostas e ficar cada vez mais pre-
parados para os concursos que forem fazer!

A plataforma é muito intuitiva. Caso precise de mais informações, faça con-
tato com a coordenação pedagógica do seu segmento para mais detalhes.

Para mais informações sobre essa plataforma, faça contato com a coorde-
nação pedagógica do seu segmento.

Caso ainda não tenha os dados de acesso, faça a solicitação por meio do 
APP APOGEU abrindo um atendimento em nossos canais. Se preferir, faça 
contato com nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265.
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Conhecendo o Portal Eleva

A Plataforma de Ensino Eleva é uma forma desponta como um complemen-
to do conteúdo ministrado em sala de aula. Ela é utilizada pelas turmas a 
partir do Ensino Fundamental e é capaz de proporcionar um currículo com-
pleto, incluindo o desenvolvimento das habilidades acadêmicas e socioemo-
cionais, personalização do estudo por meio da tecnologia, material didático 
atualizado e contextualizado. Os conteúdos das apostilas físicas do Eleva 
podem também ser acessados em formato digital por meio de um portal 
exclusivo.
O acesso deverá ser solicitado na recepção da escola.

Confira como acessar o Portal Eleva.

1º Passo: Em seu navegador de internet, digite o site https://www.apogeu.com.br/ 
na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 

2º Passo: Na parte superior, localize e clique no ícone “Área Restrita”.

3º Passo: Clique no ícone “Portal Eleva”.
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4º Passo: Informe os dados de acesso à plataforma, selecione a opção “Não 
sou um robô” e, em seguida, clique em “Entrar no Portal Eleva”.
Preferencialmente, acesse o Portal Eleva por meio do número de Matrícula 
Eleva e a senha de acesso.

ATENÇÃO: O número de matrícula para acesso no Portal Eleva não é o 
mesmo número do Registro do Aluno APOGEU (RM).
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5º Passo: Em seu primeiro acesso, o portal solicitará que você redefina sua 
senha inicialmente informada pela escola. Siga as orientações e salve sua 
nova senha de acesso.

IMPORTANTE: Sua senha é pessoal e intransferível. Não a divulgue para ou-
tras pessoas.

6º Passo: Agora dentro do portal, o aluno poderá ter acesso a algumas fun-
cionalidades, dentre elas, a visualização do conteúdo digital das apostilas 
trabalhada em sala de aula.

Por último, não menos importante, preparamos um tutorial para você conhe-
cer cada uma das funcionalidades do Portal Eleva.

ATENÇÃO: Algumas funcionalidades apresentadas neste tutorial podem 
não ser utilizadas pela escola.

Clique aqui para acessar o tutorial.

A plataforma é muito intuitiva. Caso precise de mais informações, faça con-
tato com a coordenação pedagógica do seu segmento para mais detalhes.

Para mais informações sobre essa plataforma, faça contato com a coorde-
nação pedagógica do seu segmento.

Caso ainda não tenha os dados de acesso, faça a solicitação por meio do 
APP APOGEU abrindo um atendimento em nossos canais. Se preferir, faça 
contato com nossa Central de Atendimento no telefone 4000-1265.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLW0ED7fgBZdLxoLDIOP7My8UaDeMg6dwO
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Conhecendo a Geekie One

Confira como acessar a Geekie One.

1º Passo: Em seu navegador de internet, digite o site https://www.apogeu.com.br/ 
na barra de endereços.

Sugerimos abrir uma janela anônima. Dessa forma, você evita acessar sua 
sala de aula utilizando outros endereços de e-mails já cadastrados no nave-
gador. É comum em navegadores como o Google Chrome, e-mails pessoais 
serem privilegiados.

Confira a imagem abaixo. 

2º Passo: Na parte superior, localize e clique no ícone “Área Restrita”.

3º Passo: Clique no ícone “Plataforma Geekie One”.
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4º Passo: Clique em “já tenho cadastro” e in-
sira o e-mail e senha que foram enviados pelo 
APP APOGEU.

5º Passo: Após fazer o login na pla-
taforma, é necessário que os res-
ponsáveis também se cadastrem 
para receberem os relatórios sema-
nais de engajamento dos estudan-
tes.
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6º Passo: Ao clicar em “Cadastrar responsáveis”, a família precisa apenas 
colocar o nome completo e seu e-mail para receber os relatórios. É possível 
cadastrar mais de um responsável na plataforma.
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Ainda resta alguma dúvida?

Sabemos que a tecnologia às vezes nos prega peças, não é mesmo? Por 
isso, caso encontre dificuldades no acesso ou na utilização de alguma pla-
taforma, procure a coordenação pedagógica do seu segmento para mais 
informações.

Caso as dúvidas sejam referentes aos dados de acesso para alguma Plata-
forma, clique aqui e preencha um formulário eletrônico.
Não se esqueça de detalhar a dificuldade para que nossa equipe técnica 
possa atender da forma mais ágil e eficiente.

Seguimos nos esforçando cada vez mais para TRANSFORMAR VIDAS POR 
MEIO DA EDUCAÇÃO, mesmo que, temporariamente, por meios remotos.

Com carinho,
Equipe APOGEU.

  

@redeapogeu @colegioapogeu /tvapogeu apogeu.com.br

Siga a Rede de Ensino APOGEU nas redes sociais digitais.

Conheça ainda nosso Blog, repleto de conteúdos importantes sobre o universo APOGEU!

http://bit.ly/acessoplataformasAPOGEU
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