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1. INTRODUÇÃO  

Esse Manual foi preparado para auxiliar os usuários do Portal Acadêmico (pais e alunos) a navegarem 
pela nova funcionalidade. No PORTAL ACADÊMICO DO ALUNO, os responsáveis podem acompanhar 
a vida escolar de seus/suas filhos/as. É possível acessar horários de aulas, frequência escolar, notas das 
avaliações, resultados trimestrais e finais, plano de aula, extrato financeiro, boleto, assim como processar 
a rematrícula e, no menu “Relatórios”, visualizar e imprimir o Boletim Escolar, o Relatório de Avaliação da 
Educação Infantil e o Demonstrativo de IR.  

2. PORTAL ACADÊMICO – VERSÃO WEB  

Acesse o site do Colégio www.saoluis.org e clique nos botões CSL DIGITAL / PORTAL DO ALUNO 
 

 

Fig. 1 – Site do Colégio  
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2.1 LOGIN DE ACESSO 

Insira as suas credenciais de acesso (usuário e senha).  
 

 

Fig. 2 – Login de Acesso 

OBSERVAÇÃO: 

Você também poderá usar o seu e-mail pessoal como usuário do Portal, desde que ele esteja 
cadastrado na base de dados do Colégio. Ex.: JOAO.SILVA ou joaosilva@teste.com.br 
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Após efetuar o login de acesso, selecione o contexto educacional, ou seja, a opção Aluno / curso / série. 
Ao selecionar o contexto, você será direcionado para a tela principal do Portal Acadêmico do Aluno.  
 

 

Fig. 3 – Seleção de Contexto 

OBSERVAÇÃO: 

Caso o usuário do Portal seja responsável por outros alunos, para acessar as demais 
informações, basta clicar no botão “Alterar Aluno”, posicionado na barra superior da página. 

2.2 CADASTRO DO ALUNO 

No canto superior da margem direita, clique sobre o nome do aluno e selecione o item Cadastro 
Acadêmico.  

 

 

Fig. 4 – Seleção do Cadastro do Aluno  
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Nessa tela é possível verificar os dados cadastrais do aluno, bem como atualizar o endereço e a 
ficha médica do aluno.  

 

 

Fig. 5 – Atualizar Dados 

2.3 ALTERAÇÃO DE SENHA  

No canto superior da margem direita, clique sobre o nome do aluno e selecione o item Alterar 
Senha para atualizar a senha de acesso.  

 

 

Fig. 6- Seleção de Alterar Senha  
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Insira os dados atuais e digite a nova senha.  
 

 

Fig. 7 – Atualizar Senha 

OBSERVAÇÃO: 

Caso você tenha esquecido o usuário ou a senha, na tela inicial de acesso, clique nos seguintes 
botões: Esqueceu seu usuário? ou Esqueceu sua senha?.  

2.4 MENU ACADÊMICO  

2.4.1 MURAL  

Nessa área o Colégio disponibilizará banners informativos.  
 

 

Fig. 8 – Mural de Informações  
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2.4.2 DISCIPLINAS  

Clique no botão Disciplinas para ter acesso às informações cadastrais de cada componente 
curricular. Em seguida, clique sob o nome da disciplina que pretende verificar.   

 

 

Fig. 9 – Seleção de Disciplinas 

Nessa tela, além dos dados cadastrais da disciplina, é possível acessar a programação das aulas, 
faltas, notas de avaliações e ocorrências do aluno.  

 

 

Fig. 10 – Informações da Disciplina  
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Para ter acesso ao Plano de Aula do Professor, ainda no menu Disciplina, selecione o período que 
deseja visualizar, clique na seta ao lado da data da aula e, em seguida, clique no horário da aula.  

 

 

Fig. 11 – Seleção de Horário 

 

Veja nessa tela o conteúdo de aula ministrado pelo professor.  
 

 

Fig. 12 – Plano de Aula  
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2.4.3 QUADRO DE HORÁRIOS 

Nessa tela é possível acessar os horários das aulas do aluno, referente ao/à ano/série em que o 
aluno estiver matriculado.  

 

 

Fig. 13 – Horários das Aulas 

2.4.4 REMATRÍCULA 

Nos prazos estabelecidos e divulgados previamente pelo Colégio, utilize o menu Rematrícula para 
formalizar digitalmente a Renovação de Matrícula do aluno para o ano letivo subsequente.   

 

 

Fig. 14 – Renovação de Matrícula  
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2.4.5 CENTRAL DO ALUNO – FALTAS 

No menu Faltas (Faltas por etapa) é possível acompanhar de maneira sintética a quantidade de 
faltas do aluno em cada disciplina.  

 

 

Fig. 15 – Faltas Totais 

No menu Faltas (Faltas por aula) é possível acompanhar de maneira analítica a quantidade de 
faltas e quando o aluno faltou em cada disciplina.  

 

 

Fig. 16 – Faltas por Aulas  
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2.4.6 CENTRAL DO ALUNO – NOTAS 

No menu Notas (Notas por etapa) é possível acompanhar os resultados (médias) trimestrais e 
finais do aluno em cada disciplina.  

 

 

Fig. 17 – Médias 

No menu Notas (Avaliações) é possível acompanhar os resultados das avaliações do aluno em 
cada disciplina.  

 

 

Fig. 18 – Notas das Avaliações  
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2.4.7 HISTÓRICO  

No menu Histórico é possível acessar os resultados finais dos/as anos/séries anteriores.  
 

 

Fig. 19 – Histórico Escolar 

2.4.8 OCORRÊNCIAS ESCOLARES  

No menu Ocorrências, os pais e/ou responsáveis terão acesso às ocorrências disciplinares 
incluídas para o aluno. Após visualizar, é necessário clicar no botão Ciente.   

 

 

Fig. 20 – Ocorrências Escolares  
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2.5 FINANCEIRO   

No menu Financeiro (Boletos), os pais e/ou responsáveis terão acesso à ficha financeira do aluno, 
bem como poderão imprimir o boleto bancário.  

 

 

Fig. 21 – Boletos 

No menu Financeiro (Benefícios), os pais e /ou responsáveis poderão acompanhar os benefícios 
cadastrados para o aluno (Descontos Financeiros / Bolsas de Estudo).  

 

 

Fig. 22 – Benefícios  
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2.6 RELATÓRIOS 

No menu Relatórios é possível gerar e imprimir alguns relatórios, tais como Boletim Escolar, 
Avaliação Descritiva da Educação Infantil e o Demonstrativo de Imposto de Renda.  

 

 

Fig. 23 – Emitir Relatórios 

3. PORTAL ACADÊMICO – VERSÃO APLICATIVO 

Pelo aplicativo do Colégio também é possível acessar o Portal Acadêmico do Aluno, faça o login e 
clique no botão Portal Acadêmico.  
 

             

Fig. 24 – Menu do Aplicativo  
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3.1 LOGIN DE ACESSO 

Insira as mesmas credencias do Portal Acadêmico do Aluno – Versão Web.  
 

 

Fig. 25 – Login de Acesso 

3.2 MENU ACADÊMICO 

Selecione o item do Menu Acadêmico que desejar.  
 

 

Fig. 26 – Menu Acadêmico  
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3.3 AULAS 

Acesse a programação de aulas das disciplinas. Clicando na aula/data é possível visualizar o 
conteúdo ministrado pelo professor.  

 

 

Fig. 27 – Plano de Aula 

3.4 AVALIAÇÕES 

No menu Avaliações é possível acompanhar os resultados das avaliações do aluno em cada 
disciplina.  

 

 

Fig. 28 – Notas das Avaliações  
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3.5 DISCIPLINAS 

Selecione a Disciplina.  
 

 

Fig. 29 – Disciplinas 

No menu Disciplina, de maneira integrada, é possível visualizar as médias, total de faltas e a 
programação de aulas do aluno.  

 

 

Fig. 30 – Informações das Disciplinas  
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3.6 FINANCEIRO 

No menu Financeiro, os pais e / ou responsáveis conseguem acompanhar o status das parcelas 
da anuidade escolar.  

 

 

Fig. 31 – Parcelas da Anuidade Escolar 

3.7 HORÁRIOS DE AULA 

Nessa tela é possível acessar os horários de aulas do aluno, referente ao/à ano/série em que o 
aluno estiver matriculado. Selecione o dia da semana.  

 

 

Fig. 32 – Horários das Aulas  
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3.8 NOTAS E FALTAS 

No menu Notas e Faltas é possível acompanhar os resultados (médias) trimestrais e finais do aluno 
em cada disciplina.  

 

 

Fig. 33 – Médias 

3.9 OCORRÊNCIAS ESCOLARES 

No menu Ocorrências, os pais e/ou responsáveis terão acesso às ocorrências disciplinares 
incluídas para o aluno.  

 

 

Fig. 34 – Ocorrências Escolares  
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3.10 EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

No menu Relatórios é possível gerar e imprimir alguns relatórios.  
 

 

Fig.35 – Emitir Relatórios  

 

4. ORIENTAÇÕES GERAIS  

Caso não consiga acessar ou tenha dificuldade para utilizar a ferramenta, solicitamos que contate a 
Secretaria do Colégio pelo telefone (11) 3138-9600 – Opção 2, pelo Canal do Aplicativo ou por e-mail 
secretaria@saoluis.org. 

 

 

 



 
 

 

 


