Sistema de Locação de Armários do Colégio Farroupilha
Acesso ao sistema de armários (através do Portal dos Alunos/Pais na etapa da Rematrícula WEB).
(O Sistema de Armários somente estará disponível para os alunos a partir do 2º ano dos anos inicias).
O Sistema de Armários estará disponível na etapa de conclusão do Processo de Rematrícula dentro
do Portal dos Pais/ Alunos conforme a imagem abaixo:

Login: E-MAIL do responsável de contrato ou responsável financeiro cadastrado no sistema.
Senha: CPF do responsável de contrato ou responsável financeiro (somente números) cadastrado no
sistema.

Anos Iniciais
Passo 1- Tela inicial Clicar no nome do aluno e a sala onde esta vinculada a turma deste aluno será
exibida:

Passo 2 – Ao clicar no nome do aluno o contrato será emitido.

Passo 3 - Será enviado para o e-mail cadastrado do responsável financeiro ou de contrato o termo de
contrato. Este termo também poderá ser impresso no momento da sua emissão:
Observações:
 Somente será permitida uma locação de armário por aluno.
 O acesso ao sistema de armários só estará disponível após ter sido realizada a rematrícula no
ensino regular.
 Para a confirmação da reserva (via sistema) a família deverá trazer o contrato enviado por email assinado e entregar o mesmo na secretaria da escola.
 A RESERVA TEM PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS. Após isso, será o armário será colocado
novamente como disponível
 O Sistema de Locação de Armários na WEB estará disponível do dia 14 de outubro a 13 de
novembro de 2015.
 O(s) contrato(s) assinados devem ser entregues até o dia 13 de novembro de 2015. Após esta
data mais informações na secretaria da escola.

Anos Finais e Ensino Médio
Passo 1- Tela inicial Clicar no nome do aluno. ( a sala onde esta vinculada a turma deste aluno será
exibida):

Passo 2 - Clicando no P próximo a sala do aluno, os armários deste módulo serão exibidos:

Passo 3 - Clicar em reservar:

Observação:
 Somente será permitida uma locação de armário por aluno.
 Somente o responsável pelo contrato ou financeiro terá acesso ao sistema.
 Caso a família queira substituir o armário, a família deve entrar em contato com a secretaria
para a realização deste processo.
 O acesso ao sistema de armários só estará disponível após ter sido realizada a rematrícula no
ensino regular
 Para a confirmação da reserva (via sistema) a família deverá trazer o contrato enviado por email assinado e entregar o mesmo na secretaria da escola.
 A RESERVA TEM PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS. Após isso, o armário será colocado
novamente como disponível
 A locação de armários também pode ser realizada presencialmente na secretaria da escola.
 O Sistema de Locação de Armários na WEB estará disponível do dia 14 de outubro a 13 de
novembro de 2015. Após esta data mais informações na secretaria da escola.
 O(s) contrato(s) assinados devem ser entregues até o dia 13 de novembro de 2015. Após esta
data mais informações na secretaria da escola. A letra

c ao lado do número do armário

significa que o armário é com chave.

Navegadores Homologados para a utilização do Sistema de Armários:





Microsoft Internet Explorer 9.0
Mozilla Firefox 11 ou superior
Apple Safari 5 ou superior
Google Chrome 18 ou superior

