APLICATIVO MÓVEL DAS ESCOLAS DE OLENTANGY
Olentangy Schools lançou um aplicativo móvel para ajudar a manter pais e alunos informados sobre as
últimas notícias da escola.
Pais e alunos podem baixar o aplicativo gratuito "Olentangy Schools" na App Store da Apple ou no
Google Play. Uma vez no aplicativo, os usuários podem personalizar o que veem seguindo uma escola
específica, acessando recursos digitais e vinculando-se às contas oficiais de mídia social do distrito.
O aplicativo gratuito também abriga o diretório do distrito, o calendário, o menu do refeitório diário, bem
como o distrito Fique Seguro, Fale! linha de apoio. Os usuários do aplicativo também receberão
notificações com informações importantes e oportunas, como fechamentos de escolas e atrasos.
Baixe o aplicativo usando as seguintes etapas:
1. Em seu smartphone, acesse a Apple App Store ou Google Play
2. Pesquise por "Escolas Olentangy"
3. Selecione nosso aplicativo Olentangy Schools para download gratuito
4. Depois de baixado, você pode personalizar o aplicativo para mostrar apenas o conteúdo da (s) escola
(s) que deseja, selecionando o ícone "More" (Mais) na parte inferior da tela e, em seguida, o ícone "My
Schools" (Minhas Escolas) na parte superior. A partir daqui, basta deslizar o filtro da guia liga / desliga
para sua (s) escola (s) preferida (s).
5. Depois de selecionar a (s) escola (s) que deseja seguir, navegue até Calendários usando o ícone na
parte inferior do aplicativo. Em seguida, selecione "Filter" (Filtro) e escolha as escolas das quais gostaria
de ver as informações do calendário. Observação: apenas as escolas que você optou por seguir em "My
Schools" serão exibidas no filtro.
6. Repita o processo acima para selecionar as escolas das quais gostaria de ver as notícias na seção
"Posts" (Postagem).
7. Certifique-se de receber anúncios importantes do distrito, incluindo fechamentos de escolas e atrasos,
selecionando o ícone "More" e, em seguida, o ícone "Notifications" (Notificações). A partir daqui, basta
ativar "Push Notifications" para se manter atualizado com anúncios do dia de calamidade e muito mais.
Nota importante: Nosso novo aplicativo substitui o antigo aplicativo "Olentangy Local SD", que não é
mais compatível. Aqueles que baixaram o aplicativo anterior devem excluí-lo e substituí-lo pelo novo
aplicativo.

