MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL EDUCACIONAL – COLÉGIO DOM BARRETO

- Recomendamos o uso do Navegador Google Chrome com o bloqueador de pop-ups configurado. Para saber
sobre Liberação de pop-ups no Google Chrome clique aqui. Caso utilizem o Internet Explorer ou outro
navegador, é preciso também liberar os pop-ups.
- No caso de utilização do Internet Explorer, além de liberar os pop-ups é preciso incluir o endereço do portal
educacional no modo de compatibilidade. Clique aqui para saber como incluir.
Endereço para acesso: www.colegiodombarreto.com.br
Link disponível no site do Colégio como mostrado na imagem abaixo:

Tela inicial para digitação do usuário e senha de acesso de Pais e Alunos
Caso
não
possua
Código
de
usuário,
solicite
o
mesmo
pelo
e-mail
:
portaleducacional@colegiodombarreto.com.br. Serão enviados o Código de Usuário e senha provisória. No
primeiro acesso será solicitada a troca da senha (mínimo 6 caracteres).
- Caso já tenha seu código de usuário mas esqueceu ou não cadastrou sua senha, siga os passos abaixo:
1) Clique em Esqueceu sua senha?

2) Informe seu código de USUÁRIO e endereço de E-MAIL cadastrado na secretaria do Colégio. Clique
em Concluir. Caso não tenha e-mail cadastrado na secretaria solicite senha provisória pelo e-mail
portaleducacional@colegiodombarreto.com.br

Lembrando que a senha
que será criada deve
conter no mínimo 6
dígitos.

3) Acesse seu e-mail, localize o e-mail com o assunto “Solicitação de alteração de senha” enviado por
cpd@colegiodombarreto.com.br, e siga as instruções do mesmo para alteração da senha.

Agora que você já cadastrou sua senha, acesse o portal novamente com seus dados:

Na próxima tela clique na opção Educacional (canto esquerdo superior)

Caso você tenha mais de um aluno associado ao seu usuário, na tela contexto educacional deverá ser
escolhido o aluno desejado. Caso o acesso esteja sendo feito pelo aluno não é necessário escolher o contexto.

Aluno 1
Aluno 2

Para visualizar as informações de outro aluno clique na opção alterar contexto educacional (canto superior
direito do portal)

Após ter selecionado o(a) aluno(a) desejado(a), no menu lateral estarão disponíveis as seguintes opções:
Acadêmico
Dados pessoais básicos do aluno para simples conferência.
Biblioteca
Pesquisa do acervo da biblioteca (por título, autor, etc) com opção de reserva de exemplares não disponíveis
para empréstimo. Também é possível visualizar os títulos já emprestados bem como as reservas efetuadas.
Financeiro
Na opção extrato financeiro é possível visualizar e imprimir a 2ª via de Boleto. Para atualizar boleto vencido
será necessário acessar o site do Banca Santander.
Materiais
Na opção Arq. por disciplinas é possível fazer o download de materiais disponibilizados pelos professores.
Relatórios
Na opção Emitir Relatórios é possível visualizar e imprimir a 2ª via do Boletim (Boletim On-Line), Análise
Prévia para alunos do E.M., dentre outros relatórios que serão disponibilizados de acordo com a necessidade.
No caso de dúvidas técnicas em relação ao uso do portal, favor entrar em contato pelo e-mail
portaleducacional@colegiodombarreto.com.br, colocando no assunto “Dúvida PORTAL EDUCACIONAL”.
No caso de dúvidas cadastrais, favor entrar em contato com Andréa/Bernadete no e-mail
secretaria@colegiodombarreto.com.br.

