
 

PORTAL DO ALUNO 

Instruções de uso 

 

O Colégio Equipe disponibiliza para seus alunos, pais e responsáveis o Portal do 
Aluno, uma ferramenta com a qual é possível ter acesso a diversos recursos, como 
fazer consultas e alterações de cadastro automaticamente sem precisar entrar em 
contato com a secretaria do Colégio. No momento, apenas o acesso a boletins 
informativos e consulta/alteração de cadastros serão disponibilizados; posteriormente, 
outros recursos serão liberados. 

 

Você deve ter recebido um e-mail conforme o da página abaixo para acesso ao Portal 
do Aluno. Caso não tenha recebido, entre em contato com a secretaria do Colégio. 
Nele você encontrará um link para a definição de sua senha de acesso.  

 

Nas páginas seguintes, você encontrará instruções para acesso e utilização do Portal. 
Caso as dúvidas persistam, estaremos à disposição para esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 

Colégio Equipe 

Departamento de Informática  

  



 

 

 

 
BOLETIM ELETRÔNICO – COLÉGIO 
EQUIPE <informativo@colegioequipe.g12.br> 
 

16:45 (há 6 
minutos) 

para mim 

 
 

Olá, xxxxxxxxxxx, 

Este e-mail tem como intuito concluir o processo de cadastro de senha para 
utilização do SophiA na instituição Colégio Equipe SP - NOV. 

Seu login é: nononono@nonono.com. 

Para cadastrar sua senha, clique aqui, ou copie e cole o endereço abaixo no 
seu browser: 

https://escolar.sophia.com.br/gerenciador/9355/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Para acessar o Portal do Aluno, clique aqui, ou copie e cole o endereço abaixo 
no seu browser: 

https://escolar.sophia.com.br/portal/9355 

Este link é válido até 11/03/2022 16:45. 

Atenciosamente, 

Equipe Colégio Equipe SP - NOV. 

  



 

 

Ao acessar o link, aparecerá uma tela para cadastrar a sua senha: 

 

A senha deverá ter entre 6 e 15 caracteres; é recomendado utilizar maiúsculas e minúsculas, 
números e caracteres especiais. Após digitar a nova senha nos dois campos, clicar em 
“Confirmar”, no alto e à direita.  

 

Após cadastrar a nova senha, aparecerá a seguinte tela: 

 

 

  



 

Clicando em “Ir para login”, você será redirecionado para a tela de logon. Lá, devem ser 
fornecidos o e-mail de cadastro e a senha recém-cadastrada; depois é só clicar em “Entrar”: 

 

No caso de esquecer a senha, basta clicar em “Esqueci minha senha”, no link logo abaixo do 
botão “Entrar”, e um novo e-mail será enviado com um link para recadastrar sua senha. 
Guarde sua senha em local seguro e não compartilhe com outras pessoas. 

Após feito o login, aparecerá a tela inicial abaixo. Para os alunos, a opção “Financeiro” não será 
exibida. Nesta tela, irão aparecer por padrão todos os novos avisos não lidos. Ao final de cada 
aviso aparecerá um botão “Marcar como lido”; ao pressioná-lo, o aviso não será mais exibido 
na tela inicial e irá para a lista dos avisos já lidos. 

 

 



 

 

 

 

 
Clicando sobre o menu “Não lidos”, aparecerão as opções para exibir os avisos já lidos ou 
todos os arquivos (lidos e não lidos): 

 

 

Clicando no menu superior direito (onde poderá ter ou não a sua foto), é possível acessar 
outras opções, como a troca de senha ou consulta e alteração dos dados cadastrais. 
Futuramente, outras opções serão disponibilizadas.  

 

 

 



 

 

 

Na tela de dados cadastrais, é possível ter acesso às informações do aluno e/ou responsáveis. 
Nesta tela, é possível cadastrar ou alterar os dados.  

 

 

  



 

Ao clicar no ícone do lápis, são abertos os campos de edição; após as alterações, é necessário 
clicar no botão “Salvar”.  

 

Na tela de responsáveis, serão exibidos todos os responsáveis pelo aluno. No exemplo abaixo, 
só existe um responsável. O botão “Detalhes” permite visualizar e alterar os dados. 

 



 

 

 

Como na tela dos dados cadastrais do aluno, para editar qualquer informação basta clicar no 
símbolo de lápis sobre a informação a ser alterada, fazer a alteração ou inserção e clicar no 
botão “SALVAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A ficha de saúde do aluno, igualmente, pode ser consultada e alterada pelos responsáveis, da 
mesma forma que a ficha de dados pessoais e a dos responsáveis. 

 


