
Atualização de dados 
pelo ClassApp

Manualmente 



Atualização de Dados no ClassApp

Atualizar os dados no ClassApp consiste em 3 pontos básicos:

- Atualizar os grupos de alunos já existentes
- Adicionar novos alunos
- Desabilitar alunos que saíram da escola

Duas opções de atualização

1. Através do importador
2. Manualmente

OPÇÃO 02. Manualmente

Desabilite os alunos que saíram da instituição!

Você pode desabilitar aluno por aluno ou desabilitar uma turma inteira de uma vez só

- Para desabilitar aluno por aluno vá na página de Pessoas
- Filtre "Alunos" no filtro "Tipo" 
- Procure pelos alunos que saíram do colégio
- Selecione esses alunos
- Clique em "Desabilitar Pessoas".

Siga para a próxima página para ver as imagens dos passos restantes



- Para desabilitar uma turma toda de uma vez só, como por exemplo os 
alunos do último ano que saíram todos do colégio, vá na página de Pessoas

- No filtro "Grupos" selecione a turma que você deseja desabilitar

- Selecione a turma toda de uma vez só

- Clique em "Desabilitar Pessoas"



Troque os nomes dos grupos!

Agora você só tem no ClassApp os alunos que continuarão na sua instituição, 
mas que trocaram de série/turma. Por isso, agora é hora de atualizar os nomes 
dos grupos.

Novamente, lembre-se da regra de que não é possível ter dois grupos com o 
mesmo nome no ClassApp. Então troque o nome de 1ªA para 2ªA - 2020

- Vá na página de "Grupos" 
- Clique no botão de lápis 
- Faça a alteração do nome do grupo
- Clique em "Salvar"
- Faça isso para todos os grupos



Insira os alunos novos!

Uma vez que os alunos antigos estão desabilitados, insira os novos alunos no 
ClassApp. Você pode fazer essa inserção de duas maneiras:
● Individualmente, inserindo aluno por aluno
● Através do importador, adicionando todos de uma vez só

Individualmente
- Vá na página de Pessoas
- Clique em "Adicionar Pessoa" 

- Adicione o nome do aluno(a)
- Selecione o perfil "Aluno"
- Selecione o grupo (ou grupos) que ele fará parte
- Adicione o email e celular dos responsáveis, lembrando sempre de colocar a 

TAG de cada um

Siga para a próxima página para ver as imagens dos passos restantes



- Lembre-se de selecionar "Enviar convite depois de adicionar" todas as 
vezes

Não se esqueça de convidar os pais, caso contrário, eles não receberão o convite para 
baixar o ClassApp e se cadastrarem!

Através do Importador
Crie uma planilha com os seguintes dados nas colunas:

- Nome
- Grupo
- Celular do responsável financeiro
- E-mail do responsável financeiro
- Celular do responsável pedagógico
- E-mail do responsável pedagógico 

É crucial que você coloque as TAGs corretas para cada responsável para evitar que 
as mensagens enviadas não cheguem para eles



- Copie os dados da planilha

- Vá em na página de Pessoas
- Clique em "Importar/Atualizar"
- Selecione "Alunos"

- Cole a planilha no importador
- Clique em "Próximo"



- Selecione a opção "Manter dados antigos"
- Especifique o que cada coluna representa. Não se esqueça de selecionar a 

TAG de cada responsável
- Clique em "Próximo"

- Verifique se há algum erro na planilha. Caso tenha, corrija-os. 

Os possíveis erros nas planilhas são:
● Celular sem DDD
● Celular sem o 9 inicial
● E-mail sem @
● E-mail sem domínio (o domínio são as informações que vem depois do @)

É crucial que você coloque as TAGs corretas para cada responsável para 
evitar que as mensagens enviadas não cheguem para eles



- Verifique se há algum aluno duplicado.

O importador ClassApp reconhece nomes parecidos e pergunta se você quer 
mesclar ou ignorar. Mescle caso seja o mesmo aluno e ignore caso sejam dois 
alunos com nomes parecidos/iguais, mas que são duas pessoas diferentes.



- Verifique se a quantidade de aluno faz sentido.
- Clique em "Importar"

- A última tela que aparece é um resumo da sua atividade no importador
- Clique em "Fechar"



Organize os funcionários!

Altere os grupos que cada funcionário é responsável

- Com os grupos do próximo ano letivo organizados, é hora de ligar os 
funcionários, em especial os professores, aos seus respectivos grupos

- Vá na página de Pessoas
- Filtre "Funcionário"
- Encontre o  funcionário que deseja fazer a alteração
- Clique em "Editar"
- Faça as alterações de grupos e descrição necessárias
- Clique em Salvar

Pronto! O ClassApp já está organizado para o 
novo ano letivo!



Atualização de dados 
pelo ClassApp

Qualquer dúvida, entre em 
contato com o Suporte 
Técnico através do Chat

Você consegue acessar o Chat 
somente pelo computador de 
segunda a sexta das 8h às 17h


