
Como fazer o
cadastro no App
da Rede Damas?



Lembre-se:
O aplicativo da Rede Damas é uma
plataforma exclusiva

Para ter acesso, o Colégio Santa Madalena  
Sofia envia um convite para o seu e-mail
cadastrado no sistema, garantindo com
segurança que só você pode acessar as
informações.



Primeiro é preciso baixar o app

Para fazer o download, é só procurar
por Rede Damas na barra de pesquisa
da AppStore (Iphone) ou PlayStore
(Android), ou clique nos links abaixo. As
informações também irão por e-mail.

Passo 1



Abra o app e clique no botão
"Continuar".

Agora, coloque seu e-mail
cadastrado.

Passo 2



Depois, vá até seu e-mail e veja se
recebeu um código de 4 dígitos.

Copie e cole esse código na tela do
aplicativo como na imagem ao lado.

Passo 3



Em seguida, você será direcionado
para criar sua senha de acesso.

Essa mesma senha será utilizada
como assinatura digital.

Passo 4



O último passo é dar o
aceite dos termos de uso
da plataforma.

Passo 5



Pronto, 
acesso liberado!
Agora que seu cadastro foi concluído,
nas próximas vezes você precisará
apenas do seu e-mail e senha para
acessar a plataforma.



Primeiro, tente procurar em sua caixa de spam!
Algumas vezes o convite pode ter sido encaminhado para lá

Não está na caixa de spam?
Abra o aplicativo, clique para registrar-se e na parte de
verificação do código peça para o e-mail ser reenviado

Seu e-mail não foi encontrado?
Este é um aplicativo que apenas pessoas convidadas podem se
cadastrar, ou seja, o e-mail dever estar no sistema. Talvez o e-
mail inserido não conste na listagem, ou conste de maneira
incorreta. Entre em contato com o setor de TI do Colégio.

NÃO RECEBEU O CONVITE NO E-MAIL?



Faça o download do
aplicativo RedeDamas na
AppStore ou PlayStore

Em caso de dúvida, entre em contado com o 
Colégio Santa Madalena Sofia.


