Orientações para acesso ao Portal do Aluno
Siga os passos a seguir para acessar o portal e cadastrar uma nova senha.
1 | Acesso ao site
Acesse o Portal através do site www.colegiofarroupilha.com.br no link Portal de Alunos.

2| Acesso ao portal
Para acessar o Portal é necessário ter em mãos seu número de matrícula.

3| Usuário
Para acessar o Portal basta digitar no campo USUÁRIO (composto por 8 dígitos) seu número de matrícula
(completando com zeros anteriormente até completar os 8 dígitos).
Exemplo: A matrícula número 12345, o usuário preenchido será 00012345.
4| Senha
No campo SENHA digite a sua data de nascimento (ddmmaaaa) sem barras e espaços.
5| Cadastro de nova senha
Será solicitado pelo sistema que seja cadastrada uma nova senha.
6| Portal
Ao acessar o Portal, você tem as opções ilustradas abaixo. Veja como poderá utilizá-las:
A figura ao lado remete à página inicial do Portal. Sempre que estiver em uma tela de
consulta e quiser retornar, clique sobre ela.
A figura da chave permite que você altere sua senha. Você precisará informar a antiga,
depois digitar sua nova senha e repeti-la para confirmar.
Através da figura ilustrada ao lado, você poderá ver a versão do sistema.

O botão vermelho indica que você pode sair do sistema com segurança. Clique sobre ele
sempre que não for mais devagar no Portal.

Aparecerão as opções abaixo:

Em dados cadastrais, você pode visualizar os dados do aluno. Para alterar qualquer
informação, é necessário se dirigir à Secretaria da sua Unidade.
O boletim apresenta as notas lançadas ao longo do período letivo. Além de visualizá-lo,
é possível imprimi-lo.
Na Turma, é possível acessar os materiais disponibilizados pelos professores, como
arquivos para download, planejamento da disciplina e frequência, quando informada
pelo professor.
A agenda é uma ferramenta que o professor tem para cadastrar os eventos da
disciplina, como provas, atividades importantes, saídas de campo e outras informações
que precisem ser lembradas. Para ver as informações agendadas em cada disciplina,
clique sobre o nome delas.

