


Manual de acesso ao site do Colégio Vicentino São José 

O Colégio Vicentino São José criou este manual, com o objetivo de facilitar a localização 
das principais informações do dia a dia dos estudantes e responsáveis. 

1 – Acesse nosso site a partir do link: www.colegiovsjose.com.br 

A primeira informação que aparecerá é o banner referente às tarefas de casa, basta clicar que o 
link redirecionará diretamente para a área das Tarefas de Casa de todas as turmas. 

2 – Caso o link para acessar as tarefas de casa não esteja mais como Banner, basta 
localizar no meio da página inicial, assim como na foto abaixo: 

http://www.colegiovsjose.com.br/


3 – Todos os comunicados e acontecimentos do Colégio se encontram nas Notícias. 
Basta rolar a página inicial que encontrará a aba com as principais notícias. 

4 – O site do Colégio Vicentino São José também conta com uma Galeria de Fotos, 
contendo imagens dos estudantes de todos os segmentos, realizando atividades 
práticas, além de passeios e viagens culturais. 

5 – Na aba “Educandos/as”, localizado na área superior da página inicial, é possível 
obter informações sobre o cardápio da cantina, atividades extracurriculares, horários 
de aulas, entre outras informações. 





Instruções de acesso ao ambiente do/a Responsável 

Este é um passo-a-passo sobre como acessar o novo ambiente virtual do/a responsável e do/a estudante por 
meio do site do Colégio Vicentino São José e utilizar suas principais ferramentas. 

Passo 1 - Acesse o site do Colégio Vicentino São José por meio deste link: https://colegiovsjose.com.br 

Passo 2 - Clique em “Colégio Online”, localizado na aba superior do site: 

https://colegiovsjose.com.br/


• Usuário de responsáveis: CPF (apenas números)
• Usuário de estudantes: Matrícula com 8 dígitos (4400 ---- )
• Senha: Data de nascimento (apenas números) – dia, mês e ano, exemplo 04101904

Passo 3 – Assim que o primeiro login é realizado, é necessária a alteração da senha, clique em OK 
para alterá-la. 

Passo 4 – Redefina sua senha. Assim que ela for alterada, o usuário poderá utilizar as ferramentas do 
sistema. 



ESTUDANTE 01 

 Nome do Estudante 

Passo 5 – Para consultar os boletos, clique em “Consulta Financeira”, localizado no menu lateral à 
esquerda da tela. (A visualização dos boletos será exclusiva para o/a Responsável Financeiro). 

Passo 06 – Para emitir o boleto, basta clicar no ícone de código de barras, ao final da tabela. 

Passo 07 - Para acessar o Boletim do/a estudante, clique no nome, no menu lateral à esquerda da tela e 
em seguida clique em “Boletim”. (Todos os/as responsáveis terão acesso ao boletim do/a estudante). 







númeromatricula@redevicentina.com.br 

númeromatricula@redevicentina.com.br

RV@datadenascimentoestudante

Acesso à Plataforma Iônica – FTD Sistema de Ensino 

O Sistema de Ensino FTD adquirido para o ano letivo de 2022 possui o material didático na versão 
digital, além de outras ferramentas, conhecido como a Plataforma Iônica. Neste tutorial, iremos 
mostrar como será feito o primeiro acesso dos estudantes ao site. 

Passo 1 – Acesse o site da Plataforma Iônica através do link: https://app.souionica.com.br/login 

Passo 2 – Para realizar o login, basta preencher os dados conforme o exemplo: 

mailto:n%C3%BAmeromatricula@redevicentina.com.br
mailto:n%C3%BAmeromatricula@redevicentina.com.br
https://app.souionica.com.br/login


Passo 3 – Após clicar em “Entrar”, aparecerá a tela a seguir. 

 Para este passo, é necessário cadastrar o e-mail
institucional (conforme exemplo) e clicar em “Enviar
código de verificação”.

 Para realizar a verificação, basta acessar o e-mail
institucional do ESTUDANTE através do Outlook
(https://outlook.live.com/) e entrar com as mesmas
credenciais do TEAMS.

Caixa de Entrada do Outlook: 

 A Iônica irá enviar o código de verificação conforme acima. Digite este código no espaço que será indicado,
preencha os outros dados (nova senha/ confirme a nova senha/ nome/ sobrenome/ celular), assinale os
Termos e Condições de Uso e clique em “Criar Conta”.

CÓDIGO AQUI 

  númeromatricula@redevicentina.com.br 

https://outlook.live.com/
mailto:n%C3%BAmeromatricula@redevicentina.com.br


Passo 4 – Assim que a conta for criada, a Plataforma entrará automaticamente na página inicial do 
estudante: 

Passo 5 - Para acessar o material didático virtual, clique em “Minha Iônica”. Após clicar, aparecerão todos 
os livros didáticos que serão utilizados ao longo do ano letivo, incluindo os Itinerários Formativos 
Integrados. 

Passo 6 – Para acessar o livro, basta clicar no título de preferência e aguardar a página carregar: 





Instruções de Download – Microsoft Teams e Acesso à Reunião de Pais 

Passo 1 – Para baixar o aplicativo do Teams no Computador, acesse o link https://www.microsoft.com/pt-
br/microsoft-teams/download-app e siga as instruções de instalação 

Passo 2 – Assim que o Teams estiver instalado, abra o aplicativo e faça o primeiro login 2022: e-mail: 
númerodamatrícula@redevicentina.com.br (sempre com 4400 na frente) senha: RV@datadenascimento (do 
estudante, somente números). Para ques está acessando pela primeira vez, será necessário realizar a troca da 
senha para uma de sua preferência. 

Passo 3 – A Gravação da Reunião de Pais estará disponível no CHAT do Teams, conforme a seguir: 

Passo 4 – Caso seja necessária a participação on-line do estudante (mediante liberação da Orientação Educacional 
a partir de atestado médico ou sintomas gripais), o professor iniciará a chamada com o estudante no horário da 
aula, aparecerá um aviso na tela do computador e o estudante deverá aceitar para entrar na aula. 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app
mailto:n%C3%BAmerodamatr%C3%ADcula@redevicentina.com.br




Tutorial – Aplicativo Rede Vicentina de Educação 
 

Passo 1 - Conforme o sistema operacional do seu dispositivo, busque por “Rede Vicentina de 
Educação” na Play Store (Android) e App Store (iOS – Apple) ou acesse pelos links abaixo: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.gvdasa.gvapp.redeprovinciacuritiba 

Apple: 

https://apps.apple.com/br/app/rede-vicentina-de-educa%C3%A7%C3%A3o/id1588483689 

 

Passo 2 – Assim que concluir o processo de instalação, abra o aplicativo e faça o login (quem já 
alterou a senha no Portal, via Site do Colégio, vale a nova senha): 

Usuário de responsáveis: CPF (apenas números) 

Usuário de estudantes: Matrícula (4400----) 

Senha: data de nascimento (apenas números) – dia, mês e ano, exemplo 04101904 

 

 

Passo 3 – Os boletins estarão disponíveis para visualização no aplicativo, basta selecionar o 
menu “Avaliações”: 

               
 

NOME DO RESPONSÁVEL 

NOME DO ESTUDANTE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.gvdasa.gvapp.redeprovinciacuritiba
https://apps.apple.com/br/app/rede-vicentina-de-educa%C3%A7%C3%A3o/id1588483689


Passo 4 – O aplicativo também conta com a área financeira, mostrando os boletos a pagar e 
ainda não pagos, no menu “Financeiro”. 

    
 

            

Passo 5 – Outras ferramentas, como alterar senha, é possível localizar no menu “Configurações”: 

 

         
 

 

 

NOME DO RESPONSÁVEL 
NOME DO RESPONSÁVEL 

NOME DO ESTUDANTE 

ÁREA ONDE 
FICARÁ A TABELA 

COM AS 
PARCELAS 

NOME DO RESPONSÁVEL 
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