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 Moderno, intuitivo e com mais recursos, o Portal do Aluno é um 
espaço virtual descomplicado e e�ciente desenvolvido para facilitar o 
seu dia a dia. Veja a seguir como acessá-lo.

�� � � � �
�� �� � ���

Figura 1: Login
Para acessar o Portal do Aluno, clique no botão Diocesano On-line 
na página inicial do site do Colégio Diocesano.
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(Totvs)

Diocesano | www.diocesano.g12.br

Educação Infantil | www.diocesano.g12.br/infantil

Figura 1: Login
Para acessar o Portal do Aluno, clique no botão Diozinho On-line 
na página inicial do site do Colégio Diocesano Infantil.



Figura 2: Nessa página, você encontrará 2 (duas) opções de 
navegação. 

Portal do Aluno: ambiente virtual de serviços destinado aos 
pais, responsáveis e alunos. Nele, você tem acesso a notas e 
boletins de �nal de unidade, e acompanhamentos �nanceiro 
(disponível somente para o responsável �nanceiro) e do 
desempenho do aluno. Clique no botão Entrar na aba Portal do 
Aluno (Totvs).



Figura 4: troca de senha. Após inserir seus dados de login no primeiro acesso, 
será solicitada a troca da senha.
Para trocar a senha, será necessário reinserir o usuário, a senha antiga e a nova 
senha. Depois de inserir as informações solicitadas, é só clicar em salvar.
Em seguida, por questões de segurança, é apresentada novamente a tela de 
login e será preciso inserir o usuário e a senha atualizada para acessar o siste-
ma. Lembre-se que esse procedimento será feito apenas no primeiro acesso.

Figura 3: use seu usuário e senha para acessar o Portal.
Exemplo:
a) Pai ou Responsável (usuário: CPF ou e-mail cadastrado na matrícula/ senha: 
data de nascimento completa (ex.: 02041960).
b) Aluno (usuário: número da matrícula/ senha: data de nascimento completa 
(ex.: 013041998).



Figura 5: a página inicial possui espaço para informações 
com banners e textos.

Figura 6: na barra lateral, cada 
opção possui uma �gura repre-
sentativa.
O menu lateral pode ser �xado 
clicando no botão de pino, indi-
cado círculo em vermelho na 
imagem ao lado.

Figura 7: clicando de 
volta no pino, o menu 
volta a �car escondido, 
aparecendo apenas as 
�guras representativas.



Figura 8: as opções mais acessadas estão como atalhos na 
barra superior, no intuito de facilitar o acesso.

Figura 9: ainda na barra superior, no canto direito, é possível 
encontrar as informações sobre a série, curso, nome e foto 
do estudante. Na seta ao lado da foto do estudante, é possí-
vel optar entre os �lhos, quando houver mais de um matricu-
lado na escola.

Figura 10: para emitir relatórios, acesse a opção Outras 
Informações, no menu lateral.



����������������� ���


