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1. Acessando o aplicativo 
 Na loja de aplicativos de seu celular, baixe o aplicativo Approxima.   

         

 

1.1.  Chave de Acesso 
Após a instalação do aplicativo, primeiramente é necessário inserir a chave 

do produto: FRANCA e clique em verificar chave online. 

 

 



1.2.  Login 
 Nessa tela, insira seu usuário e senha de acesso.  

Após preenchimento, clique em Logar com Gestão Escolar. 

 

   

 

  



2. Navegando  
Ao acessar o aplicativo, clique no aluno que deseja consultar as informações para 

selecioná-lo. Em seguida, Concluir. 

 

 

 Na tela a seguir, é possível visualizar os dados do aluno e turma em que está 

vinculado. Para acessar as informações principais, clique nas funcionalidades de Avisos, 

Boletins, Calendário e Horários das aulas.  



           

 

Caso deseje trocar o aluno selecionado, clique no ícone  localizado no canto 

superior esquerdo. Você retornará para a tela Seleção de alunos.  

 

2.1.  Avisos 
Selecione a área Avisos. 

 Na nova tela, será apresentado os avisos da instituição.  



 

 

Para visualizar mais detalhes do aviso, clique sobre ele.  

Se deseja retornar para a tela anterior e acessar outra funcionalidade, clique em 

Fechar ou no X, localizado no canto superior esquerdo. 



 

Para retornar para a tela anterior e acessar outra, clique em Fechar ou Voltar, 

para retornar para tela com as outras funcionalidades. 

 

2.2.  Boletins  
Selecione a área Boletins. 

 Na nova tela, caso o boletim atual ainda não tenha sido disponibilizado pela 

escola, aparecerá um alerta de aviso.  

Além do boletim atual, é possível visualizar os boletins de cada turma/ano que o 

aluno estudou. Para selecionar um boletim, na área Seleção de turma, clique na turma 

exibida em destaque.  

As opções de boletim serão disponibilizadas conforme abaixo. Clique na turma 

desejada, e clique em OK.  



 

 

 Será carregada na tela as informações do aluno na turma selecionada. A 

visualização do desempenho dele é exibido de acordo com os filtros selecionados, sendo 

separado por cada bimestres e final.  



 

 

Abaixo do filtro será exibido as informações de notas, faltas e resultado do aluno. 

Para alternar entre os bimestres selecionados, deslize para o lado. 



 

 

Para retornar para a tela inicial e acessar outras funcionalidades, clique em 

ou , para retornar para tela de seleção de alunos. 

 

2.3. Calendário 
Selecione a área Calendário. 

Além do calendário atual, é possível visualizar os calendários de cada turma/ano 

que o aluno estudou. Para selecionar um outro calendário, assim como nos boletins na 

área Seleção de turma, clique na turma exibida em destaque e as opções de calendário 

serão disponibilizadas.  



 

 

Será carregada na tela o calendário com os dias do mês atual. Para visualizar as 

informações de eventos e datas escolares importantes, clique no dia desejado. As 

informações serão exibidas abaixo do calendário, quando houver. 

 



 

 

Para retornar para a tela inicial e acessar outras funcionalidades, clique em 

ou , para retornar para tela de seleção de alunos. 

 

2.4. Horário das aulas  
Selecione a área Horário das aulas. 

Além do calendário atual, também é possível visualizar os horários de cada 

turma/ano que o aluno estudou. Para selecionar um outro horário/turma, na área 

Seleção de turma, clique na turma exibida em destaque e as opções serão 

disponibilizadas.  

Será carregada na tela os dias da semana já selecionados, na área Aulas 

semanais e horários. Para visualizar as informações dos dias selecionados, role até o 

final da tela. 

 



             

Para retornar para a tela inicial e acessar outras funcionalidades, clique em 

ou , para retornar para tela de seleção de alunos. 

 

2.5. Mais opções 
Na tela inicial do aluno, selecionando Mais opções, é possível alterar o idioma 

usado no aplicativo, ou realizar logout. 

 



 

3. Menu Lateral 

Para acessar o menu lateral, clique no ícone . 

Será apresentado a sua identificação, juntamente com os atalhos para as 

funcionalidades já apresentadas. 

 

 

4. Outros 

No ícone , localizado no canto superior esquerdo do aplicativo, é possível 

encontrar outras opções de funcionalidades, como Ajuda, Selecionar idioma, 

Sair/Logout e Opções de zoom. 



 


