
pelo Importador

Atualização 
de Dados
pelo ClassApp



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

Através do Importador
Manualmente

Atualização de Dados no
ClassApp 
Atualizar os dados no ClassApp consiste em 3 pontos básicos: 

Essa atualização pode ser realizada por dois caminhos:

Por aqui vamos te explicar como fazer essa atualização pelo Importador!

Passo 1: Exporte a planilha!

Exporte a planilha de dados, seja do ClassApp, seja do seu sistema de gestão.

No ClassApp, antes de exportar, filtre por "Alunos" e, após clicar na opção de
exportar, selecione somente as informações que deseja para a planilha. Para
atualização de grupos, recomendamos a opção "Grupos separados por
colunas".

Veja os passos seguintes na próxima página



Caso você opte por utilizar a planilha vinda do sistema de gestão, certifique-
se de que os nomes dos alunos estejam escritos IGUAIS na planilha e no
ClassApp.

É muito importante manter a mesma nomenclatura para que os alunos não
sejam duplicados no ClassApp.

Passo 2: Organize a planilha!

Deixe somente as informações necessárias 

Para os alunos que já fazem parte da escola, deixe somente as colunas de
nome e grupo (você pode optar por exportar somente essas informações,
como mostrado no passo anterior)

Lembre-se: é crucial que os nomes dos alunos estejam escritos iguais na
planilha e no ClassApp. Inclusive acentos, letras maiúsculas e minúsculas.



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

Passo 2: Organize a planilha!

Coloque os dados dos alunos novos na planilha, a mesma que você exportou e
organizou dos passos anteriores.

Nas linhas que sobraram da planilha, coloque os seguintes dados nas colunas:

Atente-se para quais TAGs a sua escola utiliza. Pode ser responsável
financeiro e pedagógico, mãe e pai, responsável 1 e 2 etc. Clique aqui para
saber como verificar as TAGs da sua escola.

Certifique-se de que os novos alunos estão alocados nas turmas corretas

Passo 4: Exclua os alunos que saíram!

Apague da planilha os alunos que não estarão no próximo ano

Caso você esteja utilizando a planilha do seu sistema de gestão, não é
necessário tirar os alunos que saíram da instituição, pois, provavelmente, eles
já não estarão na planilha. Mas não custa dar aquela conferida ;)



Passo 5: Passe a planilha para o ClassApp

Suba a planilha organizada com os grupos e alunos novos no ClassApp. Para
isso:

1. Copie os dados da planilha

2. Vá na página de "Pessoas" no ClassApp
3. Clique em "Mais ações" e em seguida selecione "Importar/atualizar alunos"

Veja os passos seguintes na próxima página



5. Selecione a opção "Substituir dados antigos". Pensando na atualização de
dados, é importante que essa opção seja selecionada, uma vez que ela
substitui os grupos antigos em que os alunos faziam parte pelos novos que
estão na planilha!

Aqui é importante se atentar aos grupos extracurriculares ou demais
grupos que os alunos participem além daqueles de turmas. Na planilha de
importação eles precisam estar inseridos nesses grupos normalmente,
caso contrário, seriam removidos.

4. Cole a planilha no importador

Veja os passos seguintes na próxima página



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

Celular sem DDD;
Celular sem o 9 inicial;
E-mail sem @;
E-mail sem domínio (informações que vem depois do @)

É essencial que você coloque as TAGs corretas para cada responsável. Dessa
forma, garantimos que as mensagens enviadas cheguem corretamente a
eles.

Alguns possíveis erros são:



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 

Ex: João da Silva e José da Silva > Ignorar



Selecione o botão "Desativar alunos não encontrados" para desabilitar os
alunos antigos que não estão na planilha, mas estão no ClassApp
Verifique se o número de alunos mostrados bate com a quantidade de
alunos matriculados na escola
Clique em "importar"

Passo 6: Apague os grupos vazios

Apague os grupos que já não possuem nenhum aluno incluso

1. Vá na página de grupos
2. Apague os grupos que estão sem alunos

Pela página de canal 
Pela página de pessoa

Passo 7: Organize os funcionários e canais de atendimento

Atualize os grupos pelos quais cada canal de atendimento e cada perfil de
admin/funcionário ficarão responsáveis no próximo período letivo!

Com os grupos do próximo ano letivo organizados, é hora de conectar os
canais de atendimento e os funcionários, em especial os professores, aos seus
respectivos grupos!

Você deve fazer isso de 2 maneiras diferentes:



Pela página de Canais

É muito importante deixar tudo certinho com os canais, principalmente porque
estes serão os perfis com os quais os responsáveis e alunos poderão se
comunicar com mensagens diretas!

Para realizar os ajustes necessários, faça o seguinte:

1. Encontre o Canal que deseja fazer a alteração;
2. Clique no ícone de lápis para editar

3. Faça as alterações de grupos e descrição necessárias 
4. Lembre-se que os grupos selecionados serão aqueles com os quais os
responsáveis do canal poderão se comunicar. Se responsáveis e alunos de
todos os grupos puderem se comunicar com o canal, basta selecionar a
opção Visível a Todos.
5. Você pode também definir o Horário de Atendimento do Canal - Veja mais
detalhes sobre o funcionamento clicando aqui
6. Depois, clique em Salvar



Lembre-se que os grupos selecionados serão aqueles com os quais o
funcionário poderá se comunicar. Se ele puder se comunicar com os
responsáveis e alunos de todos os grupos, basta selecionar a opção
“Permitir comunicação com todos os usuários”.

Os responsáveis e alunos destes grupos não conseguem enviar
mensagens novas para perfis de funcionários. Caso queira permitir essa
comunicação, transforme o funcionário em Canal!!

Pela página de Pessoas

Na página de Pessoas:

1. Em Perfil, filtre por "Funcionário"
2. Encontre o funcionário que deseja fazer a alteração e clique no ícone de
lápis para editar
3. Faça as alterações de grupos e descrição necessárias

Veja os passos seguintes na próxima página



4. Depois de ajustar, clique em "Salvar"

Essas atualizações dos canais e funcionários também podem ser feitas com o
uso do importador!! 

O processo é bem parecido com o dos alunos. Basta você preparar uma
planilha com os nomes e grupos dos perfis/canais que você quer atualizar
com os nomes, grupos e contatos (email/celular) de novos funcionários que
você gostaria de incluir. 

Para finalizar, é legal verificar se algum funcionário foi desligado da escola e
desabilitá-lo. Acesse a página de pessoas ou canais, selecione os perfis em
questão e clique para desabilitá-los.

 



checando os perfis nas próprias abas de pessoas/canais
conferindo os integrantes dentro dos grupos através da aba de Grupos

Depois de finalizar, você pode conferir se ficou tudo certo:

Você também pode verificar se a quantidade de perfis de funcionários faz
sentido através da dashboard principal, filtrando para funcionários e
escolhendo os grupos para analisar.

 

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



Alguma 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


