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Aplicativo do Pentágono

Siga os passos abaixo para instalar o aplicativo no seu smartphone ou acessar pela web.

Busque 'Colégio Pentágono'
na App Store ou Play Store
para encontrar o aplicativo.

Agora você está apto a receber todas as informações
da escola e acompanhar o dia a dia de seu(s) filho(s).

Na tela principal, serão exibidas as últimas notícias,
convites para eventos, lembretes e comunicados
em geral.

Certifique-se de que seu e-mail está cadastrado 
junto à escola para que você receba suas 
credenciais de acesso (usuário e senha).

Caso você tenha recebido, siga para o passo 3.

Caso contrário, verifique sua caixa de SPAM, pois 
o e-mail pode ter sido indevidamente classificado 
como tal.

Se ainda assim não tiver recebido o e-mail, solicite à 
escola ( ) a geraçãocontato@colegiopentagono.com
de uma nova senha ou utilize o recurso 'Esqueceu 
sua senha?' (item 8 deste Guia) do próprio aplicativo.

Ao utilizar esse recurso, o sistema envia a nova senha 
para seu e-mail.

Após baixar o aplicativo, o ícone 
referente à escola será exibido
no seu aparelho.

Acione o ícone para abrir o 
aplicativo da escola e informe 
seu usuário e senha quando 
solicitado.

Cadastre seu e-mail 
junto à escola

Localize e baixe 
gratuitamente o 
aplicativo do Pentágono

Pronto. Agora você está 
conectado à escola.

Agora você pode 
acessar o aplicativo

Seu usuário e senha 
são enviados por e-mail

mailto:contato@colegiopentagono.com
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Envio de imagens de momentos dos alunos;

Envio de notícias sobre a ausência e/ou presença dos alunos.
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Acesse também pela web

Conheça os ícones

A primeira tela apresentada é o feed de notícias.
Nele, serão exibidas todas as notícias, convites
para eventos, lembretes e comunicados em geral.

Você poderá visualizar as informações, eventos e 
notícias da escola e específicas de seu filho(a).

Para acessar o aplicativo pela web, siga os seguintes passos:

1. Acesse o site do Colégio Pentágono www.colegiopentagono.com;

2. No campo indicado (Veja ao lado), informe seu usuário e senha,
  enviados por e-mail;

3. Acione o comando 'Entrar'.

As mensagens são exibidas de forma personalizada, pois apresentam um 
ícone diferenciado para cada tipo de comunicado.

Envio de lembretes, notícias, circulares e comunicados em geral;

Ao acessar a aplicação pelo iPhone ou smartphone, você visualizará o 

mesmo conteúdo no feed de notícias.

http://www.colegiopentagono.com;


 

ENTENDENDO OS DADOS PESSOAIS...
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7 Edição de dados pessoais

 
Caso deseje alterar seus dados pessoais, siga os seguintes passos:
1. Entre no site da escola, coloque seu login e senha e acesse a aplicação pela web; 
2. No cabeçalho (barra azul superior), clique na setinha ao lado do seu nome e selecione a opção 'Editar meus dados';
3. Realize as alterações desejadas e acione o botão 'salvar'.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso deseje alterar seus dados pessoais, siga os seguintes passos:

DADOS BÁSICOS: Contém suas informações pessoais.

NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL: Opção que lhe permitirá escolher se deseja receber notificações 
dos comunicados da escola por e-mail.

NOTIFICAÇÃO EM SMARTPHONES E TABLETS: Exibe os dispositivos com os quais você 
está logado na aplicação, permitindo visualizar em quais deles a função de notificação está 
ativa.

Caso haja algum dispositivo em que a funcionalidade não esteja ativa, você poderá ativá-la 
acessando a opção 'configurações', disponível no Aplicativo do Pentágono instalado no seu 
aparelho (smartphone ou tablet).



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUECEU SUA SENHA?
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Alterar senha

Caso deseje alterar a sua senha de acesso à aplicação, siga os seguintes passos:

1. Entre no site da escola, coloque seu login e senha e acesse a aplicação pela web; 
2. No cabeçalho (barra azul superior), clique na setinha ao lado do seu nome e selecione a 
    opção 'Redefinir minha senha';
3. Digite e confirme a sua nova senha de acesso;
4. Acione o botão 'salvar'.

No próximo acesso, utilize a nova senha.

A alteração de senha só pode ser feita pela internet, pois o aplicativo móvel 
(via smartphones ou tablets) não contempla esta ação.

1. Entre no site da escola, coloque seu login 
    e senha e acesse a aplicação pela web; 
2. Clique no botão 'Esqueci minha senha';
3. Informe seu endereço de e-mail;
4. Acione o botão 'enviar';

Você receberá um e-mail com sua nova 
senha de acesso.

No seu smartphone ou tablet:
1. Acesse o aplicativo do Pentágono no seu 
    smartphone ou tablet;
2. Clique no botão 'Esqueci minha senha';
3. Informe seu endereço de e-mail;
4. Acione o botão 'enviar nova senha'.

Por meio do Aplicativo
no seu smartphone ou tablet

Por meio da internet
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Caso deseje recuperar a sua senha de acesso à aplicação, siga os seguintes passos:
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9 Pendência
Estou ciente? Sim / Não

A escola pode lhe enviar um comunicado que necessite de uma resposta 
ou que você precise manifestar ciência em relação ao seu conteúdo. 
Esses comunicados aparecerão em formato de pendências e terão um
tempo determinado pela escola para que possam ser respondidos.

Existem dois tipos de pendências:

ESTOU CIENTE - Referem-se a comunicados que necessitam de 
confirmação de seu conhecimento sobre o assunto.

 

SIM / NÃO - Referem-se a comunicados que necessitam de confirmação, como no exemplo abaixo.

No seu smartphone ou tablet, as pendências poderão ser acessadas e respondidas por meio do ícone 

Visão pela web

Visão pela web
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Você pode fazer o download das imagens enviadas pela escola tanto pelo seu celular quanto 
por meio da aplicação pela web.

Para baixar uma imagem utilizando o smartphone, siga os seguintes passos:
1. Acesse o Aplicativo Pentágono;
2. Abra a mensagem que possui a imagem que deseja salvar;
3. Selecione a imagem desejada;
4. Acione o botão 'Salvar'.

Para baixar uma imagem utilizando a web, siga os seguintes passos:
1. Entre no site da escola, coloque seu login e senha e acesse a aplicação pela web; 
2. No menu da esquerda, entre no botão 'Últimas notícias';
3. Escolha a notícia ou comunicado e clique em cima da imagem desejada;
4. Acione o botão 'Download'.  
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11 Calendário / Agenda 
Anual - Lição de casa - Conteúdos de aulas

Existem diversos tipos de calendários pré-cadastrados no sistema. 
Você pode selecionar o calendário que deseja visualizar (clicando no item desejado) ou pode também ver 
todos numa tela só.
Estão separados por cores para melhor organização.

Conheça os tipos de calendário:

Anual - calendário Geral de 2015
Conteúdos de Aula EI e EFI  - Conteúdo trabalhado em cada disciplina
Conteúdos de Aula EI e EFI  - Conteúdo trabalhado em cada disciplina
Lição de Casa EI e EFI  - Lições de casa de cada disciplina
Lição de Casa EFII e EM  - Lições de casa de cada disciplina
Recesso Escolar  - Feriados e recessos
Avaliações - Avaliações mensais, bimestrais, recuperação e simulados

No botão ‘Agenda’ você 
acessa o painel com o 
calendário e os eventos 
cadastrados
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Neste painel você
verá os eventos cadastrados

relacionados ao seu filho 
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