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Introdução
Este manual visa demonstrar como executar a Rematrícula 2019 e acessar as informações acadêmicas do aluno através
do novo Portal Educacional na visão dos pais/responsáveis.
Para tanto, acesse o navegador
(Internet
https://www.riobranco.org.br/area-restrita/

Explorer

ou

Chrome)

e

digite

o

seguinte

endereço:

A seguinte página será aberta:

Fig.01 – Tela de acesso

1. Desabilitar Bloqueador de Pop-up dos Navegadores
Para prosseguir certifique-se que os navegadores não estão bloqueando “Pop-up”.
Para tanto, veja como desabilitar o bloqueador de “Pop-Up” em cada navegador:

2.1 Chrome
Após abrir o navegador Chrome, clique no ícone com os “três pontos” no canto direito superior e selecione o item
“Configurações”, conforme imagem abaixo:

Fig.02 – Chrome - Configurações
Na próxima tela, selecione o item “Configurações de Conteúdo”:
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Fig.03 – Chrome – Configurações de Conteúdo
Na próxima tela, dentro do item “Configurações de Conteúdo” selecione o item “Pop-ups e redirecionamentos”,
conforme imagem abaixo:

Fig.04 – Chrome – Pop-ups e redirecionamentos
Na próxima tela dentro do item “Pop-ups e redirecionamentos” certifique-se para que a opção “Permitido” esteja
habilitada, conforme imagem abaixo:

Fig.05 – Chrome – Permitir Pop-ups
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2.2 Internet Explorer
Após abrir o navegador Internet Explorer, clique no ícone “engrenagem” no canto direito superior e selecione o item
“Opções da Internet”, conforme imagem abaixo:

Fig.06 – Internet Explorer – Opções da Internet
Na tela que o navegador abrir, conforme imagem abaixo:

Fig.07 – Internet Explorer – Bloqueador de Pop-ups
1.
2.
3.

Clique na aba “Privacidade”
Mantenha o check box “Ativar Bloqueador de Pop-ups” desmarcado;
Clique em OK;
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2. Notas e Faltas
1. Entre no site do Colégio: www.riobranco.org.br
2. Acesse o link da área restrita.
3. Clique no link chamado Portal Educacional (Novo Portal):

Fig.08 – Acesso ao Portal Educacional
Após o portal abrir a tela de login, informe:
1. Usuário: CPF (Responsável Financeiro/Responsável Acadêmico)
2. Senha: (Caso seja o primeiro acesso: riobranco, o sistema exigirá a troca.)
3. Clique no botão Acessar.

Fig.09 – Login
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No primeiro acesso o portal solicitará a troca da senha.
Ao aparecer a pop-up abaixo, clique no botão OK:

Fig.09.1 – Senha Expirada
Na próxima tela, informe os seguintes dados:
1. Senha Atual: riobranco
2. Nova Senha: “crie uma nova senha com pelo menos 6 dígitos, não tem restrição, pode ser letra, número, etc.”
3. Confirmar Nova Senha: repita a senha inserida no campo anterior
4. Clique em Concluir para efetivar a alteração da senha.

Fig.09.2 – Troca de Senha
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3. Caso tenha esquecido a senha, clique no link chamado “Esqueceu sua senha ?” e preencha a tela
abaixo:

Fig.09.3 – Recuperação de Senha



Usuário - para os responsáveis este campo deve ser preenchido somente com os números do CPF e
os alunos devem preencher com o número do registro acadêmico (R.A.).
Email - preencha com o e-mail cadastrado no registro do Colégio.

Clique no link/botão chamado “concluir”. O sistema enviará um e-mail contendo um link para alteração de senha.
Observação: Lembre-se de verificar se no navegador não está bloqueando as “pop-ups” do Portal do Colégio.
4. Após acessar o Portal, clique no link chamado “Educacional”:

Fig.10 – Educacional
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5. Para acessar os relatórios de FOA e Boletim, clique no menu do lado esquerdo da tela na opção
“Relatórios”, clique no submenu “Emitir Relatórios” e por último, escolha qual relatório deseja
imprimir:

Fig.11 – Boletim / FOA
Observações: O FOA (Ficha de Observação do Aluno) é um relatório direcionado ao Ensino Infantil e ao Ensino
Fundamental I as demais etapas não possuem este relatório.

6. Para acessar as Médias das disciplinas, clique no menu Acadêmico no item Notas/Faltas Etapas,
conforme imagem abaixo:
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Fig.11 – Notas/Faltas por Etapas

6. Para visualizar as notas de cada avaliação, clique no menu Acadêmico no item Notas de Avaliações,
conforme imagem abaixo:

Fig.12 – Notas de Avaliações
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3. Rematrícula 2019
Após certificar que não há bloqueio de pop-up no navegador, clique na opção “Rematrícula 2019” para acessar o Novo
Portal e iniciar a rematrícula:

Fig.13 – Rematrícula 2019
Após o portal abrir a tela de login, informe:
4. Usuário: CPF (Responsável Financeiro)
5. Senha: riobranco (Após o primeiro acesso, o sistema exigirá a troca.)
6. Clique no botão Acessar.

Fig.14 – Login
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Em seguida, o portal abrirá a tela de “Apresentação” abaixo:

Fig.15 – Apresentação
1.

Para prosseguir, clique no botão “Iniciar”.

O portal abrirá a tela para selecionar o contexto da rematrícula, conforme imagem abaixo:

Fig.16 – Seleção de Contexto
1. Selecione o Filho (a) que deseja fazer a Rematrícula;
2. Selecione o Curso disponível;
Obs.: Para os alunos que estão matriculados também no RB + no ano letivo de 2018, o sistema abrirá as opções para
rematrícula no Curso Regular e no Curso RB+.
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Fig.17 – Continuar Matrícula
1.
2.

Clique no marcador do curso desejado;
Clique no botão “Continuar matrícula”;

O portal fechará a “Pop-up” e retornará para a tela principal:

Fig.18 – Confirmar Matrícula
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1. Clique no botão “Confirmar matrícula”;
Logo após, o portal abrirá a “Pop-up” com o resumo do Contrato Financeiro:

Fig.19 – Resumo do Contrato Financeiro
1.

Role a barra de rolagem até o final para ler todo o conteúdo do resumo, assim o portal habilitará o botão “Li e
aceito (Finalizar)”;

Fig.20 – Aceite do Contrato
1.

Clique no botão “Li e aceito (Finalizar)”;
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Logo após, o portal abrirá a tela com o comprovante de matrícula, conforme imagem abaixo:

Fig.21 – Comprovante de Matrícula
1.
2.

Para executar a rematrícula de outro filho (a) ou do mesmo filho (a) em outro curso (Regular e/ou RB+), clique
no link.
Caso não tenha mais nenhum filho (a) para ser rematriculado ou o seu filho não cursou o RB+ no ano letivo de
2018, clique no botão fechar.

Obs.: As outras funcionalidades do Portal ainda estão em desenvolvimento, em breve orientaremos como utilizá-las
para obter as informações pedagógicas e acadêmicas do seu filho (a).
Para reiniciar os procedimentos de rematrícula, caso você feche a Pop up antecipadamente:
1. Acesse o menu “Matrícula/Rematrícula” na tela principal, conforme imagem abaixo:

Fig.22 – Reiniciar Processo / Impressão Contrato
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Para consultar e/ou imprimir o (s) Contrato (s), clique no menu “Relatórios”.
Selecione o sub-menu “Emitir relatórios”.

Fig.23 – Emitir Contrato


Selecione o “Contexto Educacional”, conforme imagem abaixo:

Fig.24 – Emitir Contrato
1.

De acordo com o próximo ano letivo “2019”, selecione de qual filho deseja ver o contrato.

Fig.25 – Selecionar Contrato


Clique no relatório desejado.
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O portal abrirá a tela para visualização do relatório, conforme imagem abaixo, com as seguintes opções:

Fig.26 – Visualizar Contrato
1.
2.
3.
4.
5.

Pesquisar – busca por palavras chaves no texto do contrato;
Imprime todo o contrato;
Imprime a página atual;
Percorre as páginas do contrato;
Salva o contrato em PDF;

Observações:
Para uma melhor visualização sugerimos exportar para PDF e conferir antes de imprimir, pois dependendo do
tamanho do monitor, da versão do navegador, da versão do Sistema Operacional da máquina, etc. o visualizador
poderá distorcer as informações.
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