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Antes de iniciar os processos de registro, você precisará do seguinte: 

• Seu e-mail de registro exclusivo. Sua escola enviará a você um e-mail de inscrição que contém um link de 

inscrição e um código de convite. Este e-mail será enviado de Capita SIMS (noreply@sims.co.uk). Se você não 

conseguir encontrar este e-mail, verifique a sua pasta de lixo eletrônico e certifique-se de que não foi marcado 

como SPAM. 

• A data de nascimento da filha que frequenta a escola. 

• Uma conta da Microsoft (incluindo Office 365), Google, Facebook, Twitter ou SIMS ID. Você pode usar uma 

conta existente (por exemplo, uma conta do Hotmail) ou criar uma nova online - eles são gratuitos, fáceis de 

configurar e você pode usar qualquer endereço de e-mail e senha válidos. 

Para iniciar: 

• Abra o e-mail e clique no link ou no URL do site conforme as instruções. Uma nova janela do navegador da 

Internet será aberta e você será solicitado a fazer login. 

NOTA IMPORTANTE: Somente usuários com uma conta SIMS ID existente podem inserir seus detalhes nos 

campos ‘User Name’ e ‘Password’ que são exibidos. 

• Os usuários que não possuem uma conta SIMS ID devem se registrar em uma conta da Microsoft (incluindo 

Office 365), Google, Facebook ou Twitter. Clique no ícone da conta de terceiros relevante (o Facebook e o 

Twitter podem ser acessados por meio do botão Usar outro provedor) e você será direcionado a entrar usando 

seus dados existentes. 

NOTA IMPORTANTE: Você será guiado pelo processo de login. Uma vez conectado, você será perguntado se 

deseja autorizar o SIMS Parent a usar sua conta. 

• Agora será solicitado um código de convite. 

• Se você conseguiu usar o clique neste link no e-mail que recebeu, este campo será preenchido 

automaticamente. 

• Se você tiver que selecionar o endereço da web no e-mail, precisará copiar o código de convite do e-mail e 

colá-lo no espaço fornecido. 

• Insira a data de nascimento de uma de suas filhas que frequentam a escola. Isso é apenas para fins de 

segurança e essas informações não serão usadas no sistema SIMS dos pais. 

A coleta de dados ocorrerá agora no app ou na página web SIMS Parent. Depois de registrado 

e logado, verifique se todas as informações do seu filho estão corretas. 

Se, depois de revisar os dados, não houver alterações, certifique-se de tocar / clicar no botão 

‘Confirm no changes’. 

Se você fez alguma alteração, certifique-se de tocar / clicar no botão ‘SAVE’ para garantir que 

as alterações sejam enviadas de volta para a escola. 

Assim que a escola tiver analisado suas alterações, você receberá uma mensagem na seção 

Mensagens do app dos pais do SIMS para confirmar que foram aprovadas. 

NOTA IMPORTANTE: Certifique-se de que todas as informações de contato estão corretas, 

incluindo seu e-mail. Você deve garantir que haja pelo menos 2 contatos com números de 

telefone anexados ao perfil da sua filha. 

 



• Clique no botão ‘Register’ para continuar. 

Baixando o aplicativo 

• O aplicativo SIMS Parent pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou Play Store. 

NOTA: Antes de usar o aplicativo, você precisará ser convidado a se registrar no SIMS Parent pela escola de 

seu filho. 

• Abra a Play Store ou Apple Store em seu dispositivo. 

• Usando o recurso de Pesquisa, insira SIMS Parent. 

• Selecione ‘SIMS Parent by Capita Plc’ nos resultados da pesquisa. 

• Toque em READ MORE para obter mais informações ou INSTALAR para baixar o aplicativo. 

• Depois de baixar o aplicativo com sucesso, toque em Abrir para se registrar e começar a usar o aplicativo. 

NOTA: Uma vez baixado, o aplicativo SIMS Parent está disponível como um atalho no seu dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAQs 

I can't find my account registration email. What should I do?  

If you cannot find this email, please check your junk mail and ensure it has not been marked as SPAM. If you 

still have not received your account registration email, please contact your school directly to check whether 

they have sent the invitation to the correct email address.  

What devices can I use to access SIMS Parent?  

SIMS Parent Web can be accessed via any desktop PC, laptop or tablet. The SIMS Parent Mobile app can be 

accessed on Apple or Android devices. SIMS Parent supports Android version 6 and above and iOS version 11 

and above. 

How do I navigate SIMS Parent?  

When you sign in to SIMS Parent, you will see the Home page, showing a named tile for each of your children 

and the Messages and Calendar tiles. The Messages tile displays messages relating to all of your children at the 

school. The Calendar tile displays shared information such as term dates and child-specific dates relating to 

each of your children at the school.  

Click a tile showing the name and photograph of a child to view their data. Tiles are for any information your 

school has chosen to make available to you. Click a tile to display detailed information.  

I can't remember my password. What should I do?  

Visit the website of your account provider (i.e. Microsoft, Google, Facebook or Twitter) and follow their 

instructions for resetting your password.  

Do I need to sign out of the SIMS Parent app?  

No. Once you have signed in to the app, you will remain signed in for 30 days. Following this period, you will 

need to sign in to the app again.  

I have signed into SIMS Parent before but I can't sign in now. What should I do? 

 Ensure you are logged in with the correct account (i.e. the account you used during the SIMS Parent 

registration process).  

 To sign out of an incorrect account, visit the account provider’s website (e.g. Google, Facebook, etc.) and sign 

out. Close the browser completely. Open a new browser window and log in to SIMS Parent, using the account 

details you used during the registration process.  

 Alternatively, try accessing SIMS Parent through a private browser window; this will ignore any other logged in 

accounts. This can be achieved using various browsers:  

 In Internet Explorer, hold down Ctrl + Shift on the keyboard and press P.  

 In Google Chrome, hold down Ctrl + Shift on the keyboard and press N.  

 In Firefox, hold down Ctrl + Shift on the keyboard and press P. In Safari, select Safari > Private Browsing.  

 If you still cannot sign in to SIMS Parent having followed the advice in this section, please 

office@stclaudines.co.uk  

If I have children who attend different schools, and if each of the schools is using SIMS Parent, can I view all 

of my children in one place?  

It is now possible for parents to use the same login details to register with multiple SIMS Parent schools. This 

will allow users to change school once inside SIMS Parent from a dropdown menu located on the school name 

in the top right-hand corner of the page. 
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