
Tutorial de acesso ao portal do aluno 
 

Para entrar no portal do aluno temos que primeiramente acessar o site da faculdade Guairacá, 
utilizando o link: www.guairaca.com.br. O link nos mostrará a página presente na Figura 1. 

Logo após acessar o site da faculdade devemos clicar no link chamado "COLÉGIO" (como mostra o 
item em destaque na Figura 1) para obter acesso a área destinada ao colégio Guairacá. 
 

 
Figura 1 - Site Guairacá. 

 
Encontraremos a página referente a área do colégio Guairacá. Nela devemos acessar o link em 

destaque: "ALUNO ONLINE" demonstrado na Figura 2. 
 

 
Figura 2 - Site colégio Guairacá. 

 
Ao acessar o link Aluno online, encontraremos a tela de acesso do usuário ao sistema Portal do 

aluno, nesta tela devemos lembrar que o login e senha são disponibilizados pela secretaria do Colégio 
Guairacá (R.A. do aluno), em caso de esquecimento de usuário e senha, o responsável pelo aluno deve entrar 
em contato com o colégio pelo telefone: (42) 3035-0237.  

A Figura 3 mostra a tela de acesso do usuário. 
 



 
Figura 3 - Tela de acesso do usuário ao aluno online. 

 
Ao fazer login com o respectivo usuário e senha do aluno, encontraremos a tela principal do aluno 

online, onde na Figura 4 nos mostra o mural de avisos e o professor que colocou o aviso. 
 

 
 

Figura 4 - Tela principal do Aluno Online. 
 

Percebemos que podemos percorrer por demais itens como mostra o menu ao lado esquerdo da 
Figura 4, alguns dos principais itens do aluno online, onde os pais podem acompanhar o desempenho e a 
permanência de seus filhos no colégio são: "Notas e faltas" e "Frequências". 

Na Figura 5 mostra a tela que abrirá ao clicarmos em "Notas e Faltas", onde encontraremos uma 
tabela descrevendo o que o aluno já cursou no colégio, selecionaremos a opção referente ao período/ano que 
o aluno esta cursando atualmente, no caso da imagem "Anual 2016 - Colégio Guairacá".  

 

Figura 5 - Tela seleciona período/ano. 
 
Nesta tela irá aparecer todas as notas e faltas referente a cada matéria que o aluno esta fazendo, como 

mostra na Figura 6. 
 



 
Figura 6 - Tela Notas e Faltas. 

 
E por fim podemos acessar a tela de freqüência do aluno pelo menu do lado esquerdo chamado 

"Freqüências", nesta tela estarão contidos relatórios de presença do aluno em cada disciplina. Como 
demonstra a Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Tela Frequências. 


