CIRCULAR Nº 001/2019 – EF/EM/PRÉ-VESTIBULAR: CARTA SENHA
Vila Velha, 4 de fevereiro de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
É com enorme satisfação que damos as boas-vindas às famílias que confiaram a nós a educação de
seus filhos.
Sabemos que numa escola, pensando no melhor processo educacional possível, o contato pessoal
com a família é de fundamental importância. Porém, nos dias atuais, não podemos abrir mão dos recursos
tecnológicos para acompanhamento do(s) nosso(s) filho(s) dentro do ambiente escolar, estreitando ainda
mais a relação entre família, escola e aluno.
Pensando nisso, o UP oferece, via internet, alguns facilitadores para que as famílias possam ter
acesso, a qualquer hora, à vida escolar do(a) seu(ua) filho(a).
Acessando o site www.upvix.com.br, clique no segmento do qual seu(ua) filho(a) faz parte
(Fundamental / Médio / 3ª série - Pré-Vest). Lá você encontrará algumas ferramentas para esse
acompanhamento diário:
1. No link “Envelope Digital” você terá acesso aos seguintes documentos:











Contatos família-escola.
Calendário escolar.
Princípios filosóficos.
Estrutura e funcionamento da escola.
Normas de convivência.
Acesso as notas e aos conteúdos.
Material didático.
Processos de avaliação.
Calendário de avaliações.
Projetos pedagógicos.

2. No link “Circulares”, é possível estar sempre atualizado sobre as informações enviadas pela
escola. Procure acessá-lo com frequência. Salvo em casos de extrema necessidade, o UP Centro
Educacional não possui a prática de trabalhar com circulares impressas. Nossa circulares são
enviadas por e-mail, além de ficarem disponíveis no link citado.
3. No site, também se encontra o link “WebGiz”. Use essa ferramenta para acompanhar o
desempenho escolar do(a) aluno(a), como notas, ter acesso às ocorrências pedagógicas, às
ocorrências disciplinares 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:
Usuário: xxxxxxx
Senha: xxxxxxx

Acesso do Aluno:
Usuário: xxxxxxxx
Senha: xxxxxxxx

No primeiro acesso, já é possível alterar a senha.
4. Os avisos de ausência (faltas) do(a) aluno(a) são enviados diariamente às famílias via e-mail.
Procure manter seu e-mail atualizado com a Escola e, se possível, acessá-lo frequentemente.
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.
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