Tutorial de Acesso ao Portal
No Site do colégio nobre na parte superior da página como indicado na imagem, é possível
acessar o portal do aluno no menu portais.

Você será redirecionado para pagina portal do aluno onde será necessário se identificar com
usuário e senha. Lembrando que tanto os pais como responsável financeiro e o aluno terá
acesso ao portal. O usuário dos pais e responsável financeiro será seu CPF e a senha para o
primeiro acesso é 123456, após o primeiro acesso será necessário à troca da senha. O usuário
do aluno será o número da matricula e senha 123456. Qualquer dificuldade para acessar o
portal por gentileza ligar para secretária do colégio.

Após logar com o usuário e senha você será redirecionado para home page do portal, onde
encontrá ao lado esquerdo da pagina um mural com menus e submenus com os serviços que o
portal oferece. Já na parte superior você terá algumas informações seja do aluno, pai ou
responsavel finaceiro que esteja acessando. No perfil também é possivel trocar a senha,
atualizar ficha médica entre outros .

Navegando pelos menus do mural você encontrará, por exemplo: central do aluno que traz o
desempenho, faltas, Histórico, Notas e Ocorrências.

Na imagem abaixo vemos exemplo de ocorrência lançado para o aluno clicando no botão
ocorrências.

É possível também acompanhar as notas e avaliações no botão notas.

No menu secretária encontra-se os requerimentos que os pais podem solicitar via portal.

No menu financeiro, os pais ou responsável financeiro tem acesso aos boletos das
mensalidades podendo realizar o pagamento gerando um boleto ou com cartão de crédito e
débito.

Em destaque na imagem os detalhes e status do boleto. Já no canto direito da página as
formas de pagamento. Você também pode filtrar para buscar os boletos pagos, em aberto e
pago parcialmente.

