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OBSERVAÇÕES RELEVANTES: 

• Para acessar o Portal do Responsável  o aluno deve estar regularmente matriculado no 
colégio.   
 

• Quando a secretaria do colégio liberar o acesso ao portal,  o  responsável(pai/mãe/ente 
familiar/responsável financeiro) receberá um ID – (Número identificador) e uma senha 
de acesso que deverá ser posteriormente alterada por motivos de segurança.  

 



Passo 1: Realize o login no Portal do Responsável. 
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Na parte superior da página está posicionado o CABEÇALHO do Portal. No canto esquerdo estão disponíveis as 
informações da Inst. de Ensino, Curso, Etapa, Turma e o nome do Responsável que acessou o portal. No centro, 
estão disponíveis as informações de acesso e o componente de navegação entre datas (calendário). No canto 
direito do cabeçalho estão disponíveis as informações do aluno e sua identificação na Turma, como: Nome 
completo, ID. (identificador do aluno) e Número de Chamada. 



No Portal  existe um  PAINEL para cada tipo de informação, são eles: Agenda,  Aulas, Ocorrências, Comunicados, 
Desempenho e Financeiro. Alguns painéis possuem MENUS que possibilitam o detalhamento de cada 
informação, são eles: Horário e Calendário para o painel  Agenda, Conteúdo Ministrado e Atividades para o 
painel  Aulas, Boletim, Desempenho Detalhado e Histórico para o painel Desempenho. Para acessar os menus 
deve-se clicar no ícone localizado no canto superior direito de cada painel, ou seja, nos ícones: Agenda     , 
Aulas       ,  Desempenho      . A Foto do aluno abriga os menus Meu Cadastro e Sair. 
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Nos painéis estão disponíveis um resumo das informações pertinentes a cada painel, para expandir as 
informações e visualizá-las em uma janela maior, deve-se clicar  no ícone expandir       localizado no canto 
superior esquerdo de cada painel.  



01- Se for responsável por mais de um aluno 
clique no local indicado para realizar a escolha 
do aluno e acessar as informações específicas 
desse aluno. 



2º - Para navegar entre as datas  utilize 
o sinal de menor e maior “< >“ ou 
clique na data para habilitar o 
calendário.  

Os painéis Agenda, Aulas e Ocorrências serão visualizados conforme data indicada no Item 1º. Os painéis 
Comunicados, Desempenho e Financeiro contém informações referentes ao ano letivo inteiro. No painel 
Comunicados serão visualizados os comunicados vigentes, no painel Desempenho serão visualizadas as notas 
lançadas recentemente para o aluno e o acumulado de faltas e frequência do ano letivo, no painel Financeiro 
serão visualizados todos os títulos do ano letivo serão mostrados e os débitos serão apresentados a partir do 
ano de 2012 em diante. 



3º - Clique sobre os botões para 
selecionar a visualização da 
agenda.  

 
 
 
Para melhor visualização da Agenda no menu Calendário, os eventos estão com cores diferenciadas 
para cada uma das agendas contempladas. Para fechar as janelas clique sempre no ícone       .  

 
 
 

4º - Para habilitar e 
desabilitar as Agendas 
clique sobre os botões. 
Para visualizar os 
detalhes de cada evento 
clique duas vezes sobre o 
evento desejado.  



 
 
Visualização do menu Horário. 

 
 

5º - Para mostrar os detalhes 
da aula basta clicar duas vezes 
no horário desejado.  



 
6º - Para visualizar apenas um registro dê 
duplo clique na linha do painel. 
 



 
 
Visualização da expansão de um único registro de um painel, neste exemplo foi utilizado o 
painel Agenda e o registro da Prova de Matemática. 

 
 



7º - Para visualizar o conteúdo completo da Atividade 
clique sobre o botão com o sinal de “+”. 

 
 
Visualização do menu Atividades. 

 
 



 
Visualização do menu Conteúdo Ministrado. 
 

8º - Para visualizar todo o conteúdo ministrado clique 
sobre o botão com o sinal de “+”. 

9º - Para  realizar o download do material didático 
clique sobre o arquivo.  



10º - Visualize  todos os comunicados enviados 
pelos professores ou pela Instituição de Ensino.  
Para  realizar o download do anexo enviado 
clique sobre arquivo.  

 
Visualização da expansão do painel Comunicados. 

 



 
Visualização do menu Histórico. 

 



 
Visualização do menu Desempenho Detalhado. 

 

11º - Para visualizar todo o Desempenho Detalhado 
clique sobre o botão com o sinal de “+”. 



12º - Para imprimir uma cópia do boletim clique 
sobre o ícone da impressora. 

 
Visualização do menu Boletim. 

 



14º - Os dados 
circulados poderão ser 
alterados se a Inst. de 
Ensino assim configurar. 
O responsável  poderá 
realizar inclusões ou 
exclusões. Para incluir 
as informações deve-se 
clicar na imagem do 
lápis e o campo será 
habilitado para 
digitação e em seguida 
clique no disquete para  
gravar.  
Para Excluir apenas 
clique na imagem da 
lixeira.  

Visualização do menu Meu Cadastro. 

13º - Poderá escolher o 
cadastro a ser visualizado. 



Visualização do menu Meu Cadastro – Alterar Senha. 

 
15º -Ao final do menu Meu Cadastro 
poderá realizar a alteração da senha de 
acesso.  
 



16º - Para sair do portal clique na 
foto do aluno e em seguida no 
menu  Sair. 



17º - Para sair do portal confirme 
clicando no botão “Ok”. 



18º - Se esqueceu a senha de 
acesso ao portal, clique no Link 
Esqueci minha senha. 



Para alterar a senha de acesso, informe todos os dados e clique no botão Gerar Nova Senha. 
Será gerada uma nova senha automaticamente. Para visualizar a nova senha, o usuário deve acessar 
seu e-mail pessoal cadastrado pela secretaria do colégio. Após este processo, o usuário poderá 
acessar o portal com a nova senha. 
Para cancelar o processo de geração da nova senha clique no botão Cancelar e será redirecionado 
para  a página de Login do Portal. 


