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Prezados Pais e Alunos, 

 Num mundo cada vez mais tecnológico em que vivemos, 
as escolas estão diante de um grande desafio, necessitando da real 
interação da família para o benefício do desempenho escolar, só assim 
poderão fazer uma educação de qualidade e que possa promover o bem 
estar de todos. 

 Desejamos que o Portal do Aluno venha para agregar 
qualidade a rede escolar, como forma de mostrar que é possível integrar 
tecnologia com a educação em busca de formas mais interativas de 
ensinar e aprender. 
 

Equipe DBSeller 

 Surge assim a necessidade de se utilizar todas as 
oportunidades de contato com os pais e alunos, para passar 
informações relevantes sobre seus objetivos, recursos e também sobre 
questões pedagógicas. O Portal do Aluno vem com o intuito de facilitar a 
vida de ambos, uma vez que nem sempre os mesmos podem deslocar-
se até a escola. Através do sistema é possível terem acesso à 
informações como boletim de desempenho, histórico escolar, consulta 
de faltas e horários das aulas. 

 Todos os alunos receberão o seu código de acesso, não 
necessitando dirigir-se até a unidade escolar para conferir o seu 
desempenho durante o ano letivo. 

 O acompanhamento familiar pode evitar uma possível 

reprovação e possibilitar o verdadeiro aprendizado do educando, se os 
pais acompanharem o rendimento escolar do filho desde o começo do 
ano, poderão identificar estes problemas e com apoio dos professores, 
reacender seu interesse por determinada disciplina em que está com 
dificuldades. A cada lançamento de notas feito pela escola o sistema 
será automaticamente atualizado, o que gera maior precisão na hora de 
consultar suas notas. 
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O primeiro acesso é simples basta seguir as 
orientações abaixo: 

 Informe o código do aluno nos campos Login 
e Senha, caso você não possua este código, 
solicite na Secretaria da Escola; 

 Após clicar em Acessar, você será 
redirecionado para a tela onde deverá ser 
cadastrado o seu e-mail e informada a nova 
senha que será usada nos próximos acessos. 

 No campo E-mail, informar o endereço de e-
mail de contato; 

 Campo Senha Atual: informe o mesmo 
código do aluno que foi informado ao 
acessar a tela inicial; 

 Campo Nova Senha: informe a senha que 
deseja utilizar para os próximos acessos, e 
confirme a nova senha. Após clicar em 
Salvar, será exibida a seguinte mensagem: 

 Acesse o seu e-mail e confirme a alteração 
realizada no cadastro do aluno, clicando em 
“Confirmar Alteração”. Você será 
redirecionado ao Portal do Aluno que estará 
disponível para as consultas. 
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Na tela inicial encontram-se os dados do Aluno. Esta tela ficará disponível para visualização ao 

acessar qualquer aba do Portal. 

A opção                       que fica no canto superior direito da tela, permite alterar o e-mail e a senha 
anteriormente informados. Basta informar o novo e-mail e senha e clicar em Salvar. 

Obs.: Para consultar outras matrículas do aluno, basta clicar no 
combobox Matrícula, e selecionar a etapa que deseja consultar. 

No menu Matrículas, podemos consultar o Boletim de desempenho do aluno, com dados  
referentes a sua matrícula atual. 

Acompanhar as notas e verificar o desempenho do seu filho se tornou muito fácil! 

Matrícula 

Nesta grade, podemos ver as 
disciplinas, com as respectivas 
notas e faltas em cada período de 
avaliação(bimestres, trimestres). 

Obs.:  Notas em azul – estão dentro da média 
           Notas em vermelho – estão abaixo da média 
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Para os alunos que são avaliados por 
Parecer, clicando no PD (Parecer 
Descritivo), uma outra tela se abrirá, 
exibindo o parecer que o aluno 
recebeu. 

Se o aluno frequentar turmas de 
atividade complementar ou 
Atendimento Educacional Especializado, 
podemos consultar as atividades que 
ele participa, horários, dias da semana e 
o professor/monitor que é responsável 
pela turma. 

Documentos 

Outras Informações 

Documentação e demais informações do aluno e seus 
responsáveis, que fazem parte do Cadastro do Aluno na 
Escola. 

Obs.: Caso alguma informação estiver incorreta, solicite a 
Secretaria da Escola que faça a atualização ou correção. 
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Histórico Escolar é o documento oficial que registra com 
autenticidade a vida Escolar do aluno. Você terá acesso a 
informações como ano de conclusão, Escola, Resultado Final, 
Aproveitamento. 

Diariamente os professores irão 
lançar as faltas e o Portal do Aluno 
será atualizado. Acompanhar a 
frequência do aluno ficou muito fácil! 

Para consultar o histórico das demais etapas, basta clicar sobre a etapa em 
azul. 

Matrícula 

Consulta de Faltas 

Calendário Escolar 

Consultando o calendário escolar, 
você pode acompanhar a data de 
início e término de cada período de 
avaliação (bimestres, trimestres), 
feriados, e data final do calendário 
letivo. 
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O quadro de horários de aula 
exibe os dias da semana, com as 
respectivas disciplinas em cada 
horário/período e o professor 
que está lecionando a disciplina. 

Horários de Aula 

Biblioteca 

Dados da Escola 

O acesso ao menu Biblioteca permite o acompanhamento das leituras que o aluno já realizou, leituras 
em aberto, em atraso e datas de devolução. 

Ler é bom 
demais! 

Obs.: Na coluna Devolver em – consulte se o aluno tem livros em atraso, a data aparecerá na cor vermelha 
sempre que houver atraso nas devoluções. 

Consulta aos Dados da Escola, como 
endereço telefone, e-mail. 
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1 - Como obter o login e a senha para o primeiro acesso ao Portal do Aluno? 

Para obter o login e a senha do Portal, dirija-se a Secretaria da Escola em que o aluno está matriculado e  
solicite o código do aluno no sistema E-cidade. 

2 - É possível alterar o login de acesso ao Portal do Aluno? 

3 - Como alterar a minha senha de acesso ao Portal do Aluno? 

Acessar o Portal do Aluno e clicar no ícone ”Alterar Perfil” que fica ao lado direito.  
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O login de acesso é único, não é permitida a sua alteração, será sempre o código do aluno no sistema E-
cidade. 

Em seguida, acessar o seu e-mail 
e confirmar a alteração da senha. 

4 - Perdi minha senha de acesso, o que devo fazer? 

Na tela de acesso, clicar no link “Esqueceu sua senha?”, você será redirecionado para a tela de alteração de 
senha. Informe o login, e acesse o seu e-mail. Clicar em “Recuperar Senha”, seguindo as telas abaixo: 

Após visualizar a mensagem “senha alterada com 
sucesso”, fazer o login novamente com a nova senha. 


