MANUAL DE ACESSO AO PORTAL ESCOLAR
Para acesso o portal escolar você deve entrar no site no colégio no endereço
www.colegiosaojose.com.br. Após esse acesso você visualizará no canto direito superior de sua
tela a imagem abaixo descrita.

Responsável
Para o 1º acesso do responsável financeiro ou acadêmico o acesso é o Nº de CPF e a senha a
data de nascimento. Segue imagem abaixo.

12345698732
Nº DE CPF
DATA DE NASCIMENTO

01011900

Aluno
Para o 1º acesso do aluno o acesso é o Nº de MATRÍCULA e a senha a data de nascimento.
Segue imagem abaixo.
21100101
Nº DE MATRÍCULA
DATA DE NASCIMENTO

01011900

Caso o RESPONSÁVEL FINANCEIRO e/ou ACADÊMICO e ALUNO já tenham realizado acesso ao
portal acadêmico não lembra a senha favor realizar o procedimento abaixo.
1 – Digite seu usuário nº de CPF caso seja responsável financeiro e no caso de aluno nº de
matrícula.
2 – Digita uma senha qualquer e clica em ENTRAR e você será direcionado para a janela mostrada
na imagem abaixo.

3 – Você clica em ESQUECEU A SENHA aparecerá a janela abaixo onde será digitado o CPF do
responsável e o e-mail cadastrado no sistema. Ao clicar em enviar aparecerá uma mensagem
dizendo: “Senha alterada com sucesso. Dentro de alguns minutos você irá receber sua
nova senha por e-mail”.

4 – Você irá verificar seu e-mail na caixa de ENTRADA ou SPAM ou LIXO ELETRÔNICO onde
você encontrará um e-mail com o título portal_educacional contendo o texto e um senha como
mostra o exemplo abaixo.
Você solicitou uma nova senha para o sistema do portal web. Sua nova senha é zWk9SAiB
-- Esta é uma mensagem automática, favor não responder.
Faça o acesso ao portal novamente digitando seu usuário e a nova senha gerada pelo sistema.
Qualquer dúvida entrar em contato com a TI do CSJ.

