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Prezados responsáveis,

Através da área restrita do Portal ISBA, o responsável pode ter acesso às notas parciais e
médias integrais por unidade, visualizar os registros pedagógicos do(s) seu(s) filho(s),
acompanhar pelo Diário Online as tarefas de classe e casa, fazer downloads de arquivos
e visualizar os horários de aulas. Para os responsáveis financeiros, além das opções
acima citadas, será possível baixar os boletos de todas as atividades contratadas e
visualizar as parcelas pagas e a vencer.
Para acessar o menu do ISBA Online entre no site www.isba.com.br. A página abaixo irá
se abrir:

No canto direito da tela, veja a seta, entre com o login e senha que foi enviado para o seu
e-mail e clique no botão OK. O sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas, por
isso digite exatamente como foi informada no e-mail. Caso não tenha recebido, entre em

contato com o setor da secretaria para verificar ou cadastrar o e-mail ou entre em contato
pelo Fale Conosco selecionando o setor de Tecnologia da Informação pelo ti@isba.com.br.
Caso você tenha esquecido o login ou senha, clique em “esqueci minha senha” localizado
logo abaixo a tela de login, Veja a figura a seguir:

Após realizar o login na página do ISBA, a tela da área restrita irá se abrir, conforme figura
abaixo:

Na esquerda da tela, observe a seta, você encontra os botões de acesso ao menu com as
seguintes opções disponíveis do ISBA Online:



Boletim
No menu Boletim, o responsável terá acesso ao boletim das unidades com as
médias finais, o total de faltas da unidade, além dos resultados das provas finais e
recuperação do(s) seu(s) filho(s). O responsável só conseguirá visualizar o boletim
quando a unidade for concluída. Nesse menu também é possível visualizar os
boletins dos anos anteriores. Observe a imagem da tela abaixo:



Notas Parciais

Em Notas Parciais, o responsável poderá visualizar as notas parciais das
avaliações, por disciplinas, realizadas por seu(s) filho(s). Ao lado de cada avaliação
é possível visualizar a quantidade de avaliações por disciplina, o valor total da
avaliação, a nota obtida pelo aluno(a) e o percentual de aproveitamento obtido em
cada uma delas.
A divulgação das notas depende da autorização da Coordenação Pedagógica Veja
a imagem a seguir:



Registros Pedagógicos

Em Registros Pedagógicos, o responsável poderá visualizar os registros das
ocorrências pedagógicas cadastradas para seu(s) filho(s), por unidade. Esses
registros correspondem às anotações realizadas pelo professor, em sala de aula, a
respeito de comportamento, assiduidade, participação, esquecimento de materiais
(livros – cadernos – impressos - trabalhos), não cumprimento de tarefas, entre
outros.
Os registros estão associados às unidades e para verificar é necessário definir a
etapa que deseja consultar. Observe a imagem da tela abaixo:



Extrato Financeiro

No menu Extrato Financeiro, o responsável poderá visualizar e imprimir os boletos
referentes as atividades contratadas dos seu(s) filho(s). Apenas o responsável
financeiro visualiza no menu essa opção. Para visualizar e imprimir o(s) boleto(s),
clique na figura

localizada na última coluna da tela. Um popup irá se abrir com o

arquivo referente ao boleto a ser impresso. Clique no menu do navegador do
popoup, a opção Arquivos – Imprimir. Escolha, caso existe mais de uma, a
impressora desejada e clique no botão

.

É possível também, realizar um filtro de parcelas, visualizando apenas as que estão
em aberto, às negociadas (a compensar), caso existam, as quitadas e todas, se
assim desejar.
A coluna Dt.Pgto traz o dia em que foi realizado o pagamento da parcela e a coluna
Valor.Pg.(R$) o valor pago naquela parcela.
Observa a imagem da tela abaixo:



Diário Online

No menu Diário Online, o responsável poderá visualizar a agenda das atividades
realizadas em classe e as tarefas de casa, acompanhando o andamento das
atividades propostas por disciplina. É possível visualizar as agendas por dia ou
semana e caso deseje, em uma faixa de horário específica. Veja a imagem a seguir:

Para visualizar o conteúdo das agendas, basta clicar na área interna, que uma nova
janela irá se abrir com a descrição do conteúdo cadastrado.



Horário de Aulas

Em Horário de Aulas, o responsável poderá visualizar o horário de aulas do(s)
seu(s) filho(s). Caso queira saber o professor de cada disciplina, basta clicar no
centro da agenda que um “Pop Up” irá se abrir com as demais informações. Veja a
imagem a seguir:



Alterar Dados

Em Alterar Dados, o responsável poderá alterar o login e senha que foram
enviados por e-mail. Essa opção facilita o acesso, já que a informação enviada
segue padrões de geração automática de difícil memorização. Em Login, altere
para o nome que desejar, sendo que tenha no mínimo quatro caracteres e em
Senha insira a nova senha que pode ser apenas numérica (apenas números) ou
alfanumérica (letras e números). Em seguida clique no botão
imagem a seguir:

. Veja a



Edital de Matrícula e Guia do Estudante

Nos menus Edital de Matrícula e Guia do Estudante, o responsável irá encontrar
o Guia da Família com as normas e procedimentos da escola, Guia do Estudante,
os Informativos das Unidades que contém a programação da unidade – conteúdo
programático das disciplinas, Sistema de Avaliação, Orientação de Estudos, entre
outros.



Sair

Em Sair, o responsável se desconecta do ISBA Online, voltando à tela de login e se
ainda preferir volta à página principal e retorna a navegação do nosso Portal.

O Colégio ISBA reitera que está à disposição para tirar dúvidas e esclarecer sobre os
procedimentos de acesso ao Portal e ao ISBA Online, por telefone, por e-mail ou
pessoalmente.

Atenciosamente,
Equipe de TI do Colégio ISBA
E-mail: portal@isba.com.br

