


SISTEMA DE 
LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS

TUTORIAL



NAVEGADORES HOMOLOGADOS PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL DOS PAIS/DO ALUNO: 

• Microsoft Internet Explorer 9.0; 

• Mozilla Firefox 11 ou superior; 

• Apple Safari 5 ou superior;

• Google Chrome 18 ou superior.



O acesso ao sistema de armários é 
feito através do Portal dos Pais/do 
Aluno na etapa da rematrícula web;

O Sistema de Armários somente 
estará disponível para os estudantes 
a partir do 1º ano dos Anos Iniciais;

O Sistema de Armários estará 
disponível na etapa de conclusão do 
Processo de Rematrícula dentro do 
Portal dos Pais/do Aluno conforme a 
imagem ao lado.



Login: e-mail do responsável 
educacional ou responsável financeiro 
cadastrado no sistema.

Senha: CPF do responsável 
educacional ou responsável financeiro 
(somente números) cadastrado no 
sistema.

Nesta etapa, é solicitado o e-mail 
do responsável cadastrado.



ANOS INICIAIS



Após o acesso inicial, o responsável 
visualizará uma lista com todos os 
estudantes vinculados a ele.

Ao clicar sobre o nome do estudante, 
o responsável acessará a área 
correspondente a cada segmento do 
Colégio: Anos Iniciais, Anos Finais e 
Ensino Médio.

Caso o responsável opte por não 
locar um armário para determinado 
estudante, basta clicar em Não locar. 
E, caso mude de ideia, deve entrar 
em contato com a Secretaria para 
liberação do estudante para locacão.



IMPORTANTE

É permitida apenas uma 
locação de armário por 
estudante.

Assim que a locação for 
efetivada, ou o responsável 
optar pela não locação, 
o estudante fica indisponível 
no sistema.

Para mudar esse status, é 
necessário entrar em contato 
com a Secretaria do Colégio.



Os Anos Iniciais (1° ao 5° ano) 
possuem uma particularidade: o 
sistema apenas processa a locação, 
e fica a cargo do professor, em 
conjunto com o estudante, a escolha 
do armário no início do ano letivo.

Ao clicar em LOCAR ARMÁRIO, 
o responsável é encaminhado para 
uma tela de confirmação com a opção 
de baixar o contrato de locação. 
Esse mesmo contrato é enviado 
para o e-mail cadastrado.



ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO



Nos demais segmentos, 
a locação acontece da mesma 
forma, o que muda é apenas a 
planta baixa onde encontram-se as 
salas de aula e os armários.

Ao clicar nos conjuntos 
de armários (identificados 
com o círculo “Cj” no mapa), 
o responsável visualizará o conjunto 
correspondente de forma idêntica 
ao posicionamento real dele.



Os armários identificados com a 
cor laranja já estão locados, e os 
com cor azul estão disponíveis 
para locação.



Assim que o responsável clicar 
em qualquer armário de cor 
azul, surgirá uma tela em que 
ele poderá confirmar a locação 
ao clicar em ALUGAR.



Caso não queira confirmar 
a locação daquele armário, 
poderá clicar no X localizado 
no canto superior direito do box 
e voltar para a tela de escolha 
dos armários.



Uma vez clicado em ALUGAR, 
o sistema confirma a locação e 
dá a opção de baixar o contrato 
ou voltar para a tela inicial para 
fazer a locação de armário para 
outro estudante.

O responsável também 
receberá de forma automática 
um e-mail com o contrato 
de locação.
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