MANUAL PARA ACESSO AO PORTAL DO ALUNO
Este documento tem como principal objetivo orientar ao país e responsáveis sobre o acesso ao Portal do
Aluno.
Vale salientar que através do acesso ao Portal do aluno, os pais e responsáveis, podem acessar as tarefas de
casa, as ocorrências lançadas para o aluno, a eventos e ao boletim.

Segue abaixo o passo a passo como acessar o Portal do Aluno
Passo 1
Acesse a página do Colégio Mundial, digitando na barra de navegação do seu Browser o endereço
eletrônico: www.colegiomundial.com.br, ao acessar a página do Colégio Mundial vocês verão a
página principal do site da escola, conforme a mostra a figura abaixo.

Passo 2
Após entrar no site click no botão ÁREA RESTRITA, que se encontra no lado direito na parte superior da
página, conforme indica a seta na figura abaixo.

Passo 3
Após clicar no botão ÁREA RESTRITA, uma página será aberta solicitando o login e a senha do aluno,
conforme modelo na página abaixo.

Passo 4
No campo login digite a matrícula do aluno, no campo de senha digite a data de nascimento do mesmo, sem
barras: Exemplo: 01022004 (DDMMAAAA) após digitar o login e a senha click no botão ENTRAR, conforme mostra a
imagem abaixo.

Passo 5
Após ter colocado o login e a senha e clicado no botão ENTRAR, o sistema abrirá uma página contendo as
informações do aluno, nesta página existe um menu lateral a esquerda no qual o pais ou responsáveis poderão
visualizar os Boletins, as Tarefas de casa e as Ocorrências do aluno, conforme mostra a imagem abaixo.
OBS: Recomendamos por questão de segurança que a senha seja alterada, isso poderá ser feito clicando no botão
alterar senha.

ATENÇÃO: Para ter acesso ao Relatório de Progresso, os senhores deverão seguir o passo-a-passo abaixo.

Segue abaixo o passo a passo como Relatório de Progresso
Passo 1
Acesse a página do Colégio Mundial, digitando na barra de navegação do seu Browser o endereço
eletrônico: www.colegiomundial.com.br, ao acessar a pagina do colégio Mundial vocês verão a
pagina principal do site da escola, conforme a mostra a figura abaixo.

Passo 2
Após entrar no site, desça um pouco a página e na parte Institucional, click no botão Relatório de Progresso,
que se contra no menu lateral a esquerda da pagina conforme indica a seta na figura abaixo.

Passo 3
Após clicar no botão Relatório de Progresso, abrirá uma página solicitando o login e a senha do aluno,
conforme modelo na página abaixo.

Passo 4
No campo login digite o e-mail que os Sr. Pais ou Responsáveis cadastraram na escola, no campo de senha
digite a senha padrão que é a palavra mundial, após digitar o login e a senha click no botão OK, conforme mostra a
imagem abaixo.

Passo 5
Após ter colocado o login e a senha e clicado no botão OK, o sistema abrirá uma página contendo o(s)
nome(s) dos aluno(s), nesta tela será mostrado o relatório que foi digitado pelo professor, conforme mostra na
imagem abaixo.

OBS: Para os Pais ou Responsáveis que tenham mais de um aluno matriculado na escola, na tela será mostrado o
nome dos alunos, para visualizar o relatório digitado pelo professor basta clicar no nome do aluno que será
mostrado, conforme mostra na imagem abaixo.

