
ACESSO AO PORTAL DO ALUNO 

Acessar o site do Colégio – www.lasalle.edu.br/saopaulo 

Clicar em Acesso Restrito > Portal do Aluno. 

 
 

Nesta tela, inserir usuário e senha.  

 
 

Trocar a senha e clicar em concluir. A senha deverá ser alterada no primeiro acesso e deve possuir o 

mínimo de 6 dígitos, podendo ser letras, número ou letras e números. Atenção para o cadastro com letra 

Maiúscula ou minúscula. 

 

 
 

http://www.lasalle.edu.br/saopaulo


Na primeira tela do Portal, do lado esquerdo, ficam localizados os links de acesso: 

  

 

ACADÊMICO: 

Dados Pessoais: Informações pessoais do aluno. 

Notas/faltas de etapa: Visualização de Notas Trimestrais e Exame, após liberação da secretaria. 

Notas de avaliação: Visualização de Notas de provas, trabalhos e atividades avaliativas. 

 

Frequência Diária: Consulta de faltas por trimestre: 

 

 



Quadro de horários: Visualização do horário das aulas e professores. 

Ocorrências: Consulta de ocorrências em sala de aula, se houver. 

 

Plano de aula: Visualização dos conteúdos dados em sala de aula e lição de casa. 

Selecionar a disciplina clicando no sinal de mais  

Depois selecionar a data: 

 

Quadro de avisos: Avisos em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEIRO: 

 

Extrato Financeiro – Consulta de dados financeiros e impressão de boletos. 

Benefícios – Dados referente bolsa social, se houver. 

 

Para imprimir os boletos, clicar em extrato financeiro e conforme imagem abaixo, clicar no ícone boleto 

do mês desejado: 

Ao clicar na imagem, o boleto será baixado em seu computador. 

 



 
 

 

MATERIAIS: 

 

Arquivos da Instituição – Nele consta o Guia do Estudante Lassalista, guia com orientações e 

normas de boa convivência em nossa Instituição. O Guia está em conformidade com o regimento 

escolar aprovado pela Diretoria de Ensino Leste 4. 

 

 
 

 

RELATÓRIOS: 

 

Emitir relatórios – Está disponibilizada para impressão, a declaração de matrícula do aluno.  

 
 

Para acessar, é só clicar em Declaração de Matrícula – Portal, conforme imagem acima, e aguardar a 

geração da mesma para impressão. 

 

FIM. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a secretaria do Colégio. 

Solicitamos que guarde a senha de acesso. Em caso de perda, a mesma será reiniciada 3 dias 

após a solicitação. 

Att. 

 

Secretaria – 2793-1430  

e-mail: secretaria.saopaulo@lasalle.org.br 

mailto:secretaria.saopaulo@lasalle.org.br

