CIRCULAR Nº 001/2017 – EM: CARTA SENHA
Vila Velha, 06 de fevereiro de 2017
Senhores Pais/Responsáveis,
É com enorme satisfação que damos as boas-vindas às famílias que confiaram a nós a educação de
seus filhos.
A Família UP deseja a todos um ano com muitas realizações e sucesso e, para tanto, acreditamos
que a parceria entre família e escola é fundamental para o bem-estar de nossos alunos.
Assim, informamos que em nosso site www.upvix.com.br constam informações necessárias para
qualquer esclarecimento quanto ao funcionamento da escola. Desse modo, depois de acessado o site,
cliquem no segmento do qual seu(ua) filho(a) faz parte (Fundamental / Médio / 3ª série - PréVest) e
acessem o link ENVELOPE DIGITAL. Lá estarão disponíveis:
Calendário Escolar
Rotina Escolar
Normas Escolares
Sistema de Avaliação e Calendário de Provas
Contatos Família e Escola
Livros Paradidáticos
Outros Documentos com Informações Diversas
Caso tenham dificuldades em acessar essas informações, dirijam-se à secretaria da escola e
solicitem a impressão do documento que necessitar.
Atenção:
Procurem acompanhar sua caixa de e-mail e mantenham o e-mail atualizado junto à secretaria
da escola.
Acompanhem o link "Circulares", garantindo, assim, a atualização constante das informações
enviadas pela escola.
ACESSO À VIDA ESCOLAR DO ALUNO
No site da escola também é possível acompanhar o desempenho escolar dos alunos - notas e
frequência, ter acesso às ocorrências pedagógicas e aos conteúdos desenvolvidos em sala. Para
isso, é necessário:
- Acessar o site da escola: www.upvix.com.br
- Clicar no link: WebGiz
Acesso do Responsável:

Acesso do Aluno:

Usuário: xxxxxxx

Usuário: xxxxxxxx

Senha: xxxxxxx

Senha: xxxxxxxx

No primeiro acesso é possível alterar a senha.
Atenciosamente,
UP Centro Educacional
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