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Olá, vamos começar?
 
Para acessar o Plurall, e ter acesso as ferramentas que vão te 
ajudar a acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, basta 
seguir este passo a passo.

TUTORIAL DE ACESSO
EQUIPE ESCOLAR 

SE VOCÊ JÁ TEM ACESSO AO
PORTAL ANGLO...

1 Acesse o portal Anglo no site http://www.sistemaanglo.com.br

2 Na parte superior do site, 
clique em Entrar.

Você será redirecionado 
para a plataforma 
SomosID.

Insira seu e-mail e senha 
cadastrados, e clique em 
entrar. Ou faça login pelas 
redes sociais.

Caso você tenha esquecido 
sua senha, você pode 
redefiní-la clicando em 
esqueci minha senha. 
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Na parte superior do site, onde, agora, aparecem suas 
informações, clique em Suas permissões.

Novamente, você será redirecionado para a plataforma SomosID.
Na menu superior da página, clique em Dados Escolares.5

Redefina suas 
permissões, turmas e 
disciplinas, incluindo 
aquelas referentes ao 
ano de 2018.

Pronto! Agora basta 
esperar a aprovação do 
ponto focal, e então 
você terá acesso as 
ferramentas do Plurall 
para acompanhar o 
desenvolvimento dos 
seus alunos!

SE VOCÊ AINDA NÃO TEM ACESSO AO 
PORTAL ANGLO...

1 Se você recebeu um convite 
por e-mail, verifique a sua 
caixa de entrada, e procure

O Ponto Focal da sua escola já iniciou seu cadastro no Plurall.
 

Você receberá um convite por e-mail ou um código de acesso impresso para finalizar o 
cadastro.

por um e-mail com o seguinte 
assunto: [Anglo] Convite.
 

No e-mail, clique em cadastrar 
senha e pule para o passo 5.

Atenção!
Verifique também a caixa de 
promoções e spam. Caso não 
encontre o e-mail, procure o Ponto 
Focal da sua escola.

Mas, se você recebeu um 
código de acesso impresso, acesse o 
portal Anglo no site 
http://www.sistemaanglo.com.br

Na parte superior do site, 
clique em cadastre-se

Você será redirecionado para 
a plataforma SomosID.
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Ao entrar na plataforma, clique 
em Criar Cadastro.

Cadastre o código de acesso da sua escola.
Ele deverá ser informado pelo ponto focal da escola.

Informe seus dados pessoais, cadastre seu 
e-mail e aceite os termos de uso.

Escolha uma senha.

Selecione suas permissões, turmas e discplinas.7

É necessário esperar para que o Ponto Focal da sua escola aprove o 
seu cadastro!
Você receberá um e-mail informando sobre a aprovação, no endereço 
cadastrado, com o seguinte assunto: [Anglo] Acesso Aprovado.
 
Pronto!
Agora você já pode usar todas as ferramentas disponíveis no Plurall, e 
acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos!

ACESSE AGORA!

@plurallnet www.aquitemanglo.com.br sistemaanglowww.plurall.net

ALGUMA
DÚVIDA

Sempre que tiver alguma dúvida, fique 
tranquilo! Nosso time está à disposição para 
te ajudar.

É só clicar no botão ajuda, no canto inferior 
direito da tela e enviar uma mensagem!


