Transformação Digital
"Delta App e Nova
Secretaria Online"

Prezados pais e responsáveis,
Transformação digital é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o
desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural nas
organizações dando um papel essencial para a tecnologia.
O Colégio Delta está passando por uma Transformação Digital. Para melhorar a comunicação e
garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural, dando um papel essencial para a
tecnologia.
É um passo muito importante, para possamos seguir no caminho de educar com qualidade,
responsabilidade e formar alunos preparados para os novos desafios do século XXI.
Realizamos a migração de nosso sistema de gestão escolar, para um novo modelo mais eficaz e
robusto, pensando em melhor atender toda a nossa comunidade.
Aderimos o Delta App (Sponte Agenda) e um novo formato de Secretaria Online (Sponte
Educacional) que facilitará a comunicação entre a escola, famílias e alunos.
Nossa escola passou por uma transformação que envolveu não somente as áreas do pedagógico e
TI, mas também de todos os departamentos internos do colégio, incluindo professores, e todos os
colaboradores da área administrativa. É um processo ao qual a conversão não ocorre apenas
digitalizando o que antes era feito de forma física, é algo muito mais elevado, uma mudança cultural.

O que é o Delta App (Sponte Agenda)?
Trata-se de um aplicativo que fortalece o relacionamento com pais, responsáveis e alunos através
da agenda escolar.
Calendário de aulas na versão diário, semanal e mensal;
Calendário de eventos do colégio;
Acompanhamento de faltas;
Informações financeiras;
Comunicados e trocas de mensagens;
O que é a Secretaria Online (Sponte Educacional)?
Trata-se de um software para instituições da Educação Infantil ao Ensino médio que integra todas
as áreas da escola.
Pedagógico:
Documentação escolar completa;
Registros de faltas;
Ocorrências;
Quadro de horários de forma online e alinhado com a BNCC;
Financeiro:
Régua de cobrança inteligente;
Notificações via e-mail e SMS;
Meios de recebimentos online com cartão de crédito;
Formato de cobrança recorrente e conciliação automática de boletos;
Comunidade Delta conectada:
Portal do aluno;
Agenda escolar;
Canal de troca de mensagens e comunicados;
Compartilhamento de notas e faltas;
Informações financeiras completas;
Segunda via de boletos;

Com o objetivo de usar o melhor que a tecnologia tem a oferecer para a evolução constante o
Colégio Delta inovou mais uma vez, pensando sempre no benefício dos nossos alunos.
“Acreditamos que todos, pais, responsáveis e alunos de qualquer idade e em qualquer fase,
merecem ter as ferramentas e habilidades necessárias para alcançarem o sucesso no futuro que eles
imaginam pra si mesmos.”

Atenciosamente,
Colégio Delta

