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Conhecendo a IntraWeb Aluno 
O SI-Escola (Sistema de Informação de Gestão Escolar) - software que 

oferece o módulo IntraWeb Aluno que permite interagir informações processadas 

na Instituição bem como os registros feitos pelos professores e os alunos e pais 

acompanharem diretamente pela web. 

Geralmente cada Instituição de Ensino disponibiliza o link no seu site para o 

acesso da intraweb para o aluno regularmente matriculado acessar as informações 

referentes ao seu curso. 

Algumas áreas e opções podem ser disponibilizadas/bloqueadas pela Instituição 

por isso durante a navegação, não sendo possível visualizar algum dos tópicos que 

apresentamos neste, procure a Instituição Escolar. 

 
Fácil de usar foi projetado para oferecer praticidade nas ações de cotidiano do 

Aluno. 

Veja a seguir a gama de opções que podem ser acessadas na intraweb do 

aluno. 
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Secretaria 

� Extrato de notas por cada atividade; 
� Boletim Escola; 
� Visualização do Calendário Escolar; 
� Conteúdo de Aulas; 
� Horários de aulas; 
� Downloads de material disponibilizado pelos 

professores; 
� Visualização de Ocorrências; 
� Visualização de Entradas/Saídas pela catraca 

da Instituição de Ensino. 
 
Financeiro 

� Relação e status de Cheques associados; 
� Impressão de 2ª via de boletos; 

 
CPA 

� Avaliação Institucional  
� Avaliação de docentes 

 
Biblioteca 

� Consulta e reserva de acervos; 
� Visualização de acervos emprestados 
� Visualização de acervos reservados 
� Visualização de débito de biblioteca 

 
Veja cada detalhes de acesso dos itens. 
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.:Perguntas mais frequentes:. 

 
1- Como ter acesso ao IntraWeb Aluno? 

Somente Alunos cadastrados no SI-Escola têm acesso à IntraWeb Aluno com seu 
respectivo número de matrícula e senha. 
Para cadastrar a senha – acesse o site e tenha em mãos os dados pessoais, 
para obter o número de matrícula solicite à Secretaria. 
 

2- Esqueci a senha? Informe à Instituição de Ensino para que seja liberado o 
acesso ao recadastramento (a nova senha pode ser recadastrada pelo próprio 
Aluno via web desde que sejam confirmados todos os dados solicitados). 

 
3- De qualquer computador é possível acessar o IntraWeb Aluno? Sim, desde 

que tenha acesso à internet o IntraWeb pode ser acessado de qualquer 
computador. 
 
 

Acesso Demonstrativo: www.intraweb.jrsistemas.net 
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Login 
Para ter acesso ao IntraWeb Aluno é necessário o 
número de matrícula do Aluno no SI-Escola que 
pode ser solicitado à Instituição conveniada. O 
usuário vai perceber que é fácil e auto explicativas 
as telas desta ferramenta, acompanhe abaixo: 
 
Efetuar login 
Veja na tela de abertura para o login as instruções: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tenha em mãos seu número de matrícula 
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No primeiro acesso o usuário do IntraWeb é preciso 
confirmar alguns dados cadastrais e registrar uma senha de 
sua preferência com 6 dígito numéricos. 
 
 
 
 
 
 
O aluno será identificado e entrará com a senha 
cadastrada. 
 

 
 
 

Observe as instruções �  
 
Obs.: A mesma senha da IntraWeb 
é usada para o empréstimo de 
livros da biblioteca, e assim o aluno 
pode acessar também as opções da 
Biblioteca. 
Feito o Login o Aluno tem os links 
para acessar, basta clicar nos 
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ícones que são dispostos. 

Dados Cadastrais 

Opções do menu dados cadastrais: 
 

� Alterar Senha – a senha que foi cadastrada no primeiro acesso pode ser alterada 
pelo aluno 
 

� Dados Cadastrais – Visualização de seus dados pessoais na Instituição, se 
houver alguma divergência ou dados a serem atualizados, fala para sua Escola. 
 

� Mini-Currículo – Inserir informações de sua formação 
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Alterar senha 
 
A senha utilizada na intraweb é a mesma cadastrada na biblioteca, o 
usuário pode alterar via web. 
 
Seja abaixo as orientações para alterar sua senha. 
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Menu Secretaria 
 Extrato de Notas por Etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este relatório mostra as notas em todas as atividades da etapa selecionada e o 

total de pontos adiquiridos pelo aluno. 
 
Selecione o perído letivo e Turma: 
Veja os exemplos a seguir: 
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obs.: Há um sinal para desramificar, 
ou seja, mostrar as notas de cada 
atividades.  

 
 
Mais detalhes do relatório: 

 - nota acima da média da turma 
 - nota abaixo da média da turma 

 
Veja ainda o gráfico com o 
demonstrativo de desempenho do 
aluno em todas as disciplinas. 
 

 
Clique no ícone mostrado na parte 
inferior da tela para imprimir o 
relatório. 

 
Voltar ao menu principal – Fecha o 
relatório e volta para a seleção de 
menu de entrada. 
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Boletim 
 
O boletim é mais uma opção de relatório que pode ser impresso pela intraweb 
aluno que mostra: 

� Notas e Faltas na etapa(semestre, bimestre, trimestre,etc) em cada 
disciplina 

� Resultado final – mensagem de aprovação do aluno (Aprovado, 
reprovado, dependência) 
Obs.: Se for mostrado resultado – EM CURSO a nota ainda não foi fechada 
pela Instituição. 
 

Veja como imprimir o Boletim de notas do aluno, selecione o período letivo e a 
turma. 

 
 

Veja o relatório exemplo do boletim na página seguinte:



 

16 
 

 

IntraWeb - Aluno 
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Conteúdo de Aulas 
Cada aula realizada na data e horário correspondente recebe o lançado do 
conteúdo ministrado facilitando o acompanhamento para o aluno que perder 
alguma aula. Basta selecionar os filtros desejados que o conteúdo é mostrado 
por disciplina e etapa. 

 
 

Dicas:  O relatório pode ser impresso basta clicar no ícone IMPRIMIR; 
Veja também se o professor disponibilizou algum material.(ver item Downloads de 
Material Didático)
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Quadro de Horários 

 
O quadro de horários trás a disciplina e nome do professor no turno e dia 
da semana correspondente. 
O relatório de horários também é possível imprimir. 
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Ocorrências 
Visualize todas as ocorrências registradas para o aluno com a opção de 
imprimir também. 
Veja abaixo um exemplo de como são mostradas as ocorrências. 
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Controle e Registro de Acesso 

 
Veja a que horas o aluno entrou e saiu na Escola passando pela catraca. 

 
Basta escolher o intervalo de data para mostrar entradas e saídas realizadas 
pelo aluno na catraca da Escola. 
 

 
Obs.: o campo Catraca – é o código da catraca que registrou o acesso.
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Calendário Letivo 

O calendário, disposto pela Secretaria da Instituição poderá ser 
visualizado e impresso, mostrará os meses de janeiro a dezembro do ano 
selecionado. 
Selecione: 
Período Letivo – É a referência primária da matrícula do aluno indicado 

pelo ano; 
Turma – Selecione a turma pois há opção para que a Instituição cadastre calendários 
diferentes para as turmas. 

 
veja ao lado, o exemplo de calendário 
letivo � 
os eventos são identificados por 
símbolos, observe a legenda. 

Clique no ícone Imprimir � 
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Downloads de material didático 

 
 
 

Os professores têm a opção de disponibilizar materiais para os 
alunos de correspondentes turmas. 
É importante lembrar que o material pode ficar disponível por 
um tempo determinado, então deve ser baixado sempre que 
necessário.  

 
O aluno acessa o menu Material didático e terá disponíveis todos os materiais 
liberados. 
Basta fazer o download. 
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Financeiro 

 
Opções do menu Financeiro: 

 
Cheques 
Visualização e status dos cheques associadas ao aluno 
 
Boleto Bancário 
Visualiza os últimos boletos e permiti imprimir 2ª via. 

 
 

 
Cheques 

 No item Cheques – selecione o período desejado e status de cheques a 
serem visualizados: 
 
 

Na definição de datas: 
 - abra o calendário se preferir 

 

Veja que é possível visualizar cheques pelo filtro: 
Todos os Cheques – lista no período todos os cheques independente do status 
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Cheques Abertos – cheques que estão aguardando liquidação 
Cheques Compensados – cheques baixados, ou seja, já creditados na Instituição 
Cheques Vencidos – cheques que ainda não foram compensados já passada a data 
atual 
Cheques sem fundo/Inconsistente – Cheques que já tiveram apresentação e não 
foram compensados por algum motivo indevido. 
Clique no botão Visualizar, veja que os cheques serão listados com os dados e 
situação atual. 
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  Boleto Bancário 
 
Caso tenha perdido o boleto e deseja imprimir 2ª via e se a Instituição 
definir a data de vencimento pode ser atualizada para a data atual. 
Veja abaixo com são mostrados os boletos: 
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Gestão de Qualidade 
Para responder ao questionário de avaliação institucional – CPA, a 
Instituição elabora as questões e determina o período que estará 
disponível na web para os alunos responderem. 
 

Selecione: 
 
Período Letivo – É o período do ano ao qual será tomado como referência para a 
avaliação. 
Unidade – É a divisão da Instituição, geralmente indicada pelo grau de ensino ou 
campus. 
O questionário que é do tipo questões fechadas (de marcar), e uma opção de sugestões 
(questão aberta) se a Instituição habilitar.  

 
Uma vez respondido, é 
mostrada a mensagem – 
Concluído.    
Se o usuário tentar responder 
novamente, é mostrada a 
mensagem �
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Menu Biblioteca 
 

Os itens de acesso são liberados 
pela Instituição. Veja a seguir 
detalhes sobre cada uma das 
opções: 

 
 
 

Quadro de avisos da biblioteca 
Em todas as telas de acesso dos menus da biblioteca, estará sendo visualizado o quadro 
de avisos que o Bibliotecário disponibilizar. Veja um exemplo abaixo de quadro de 
avisos: 
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Consulta de Acervos 
Neste menu é possível 
Realizar Consultas e 
Reservas de acervos 
 
A mesma pesquisa feita 
pelo terminal da 
biblioteca da Instituição 
pode ser feita via web, 
seja a pesquisa resumida 
ou a detalhada que 
informa a situação de 
cada exemplar e traz a 
opção de Reservar. 
Veja as instruções de 
busca, digite o assunto 
desejado e clique em 
Pesquisar. 
 
Tipo do Material – Se 
desejar, selecione o tipo 
do material (livro, cd, 
apostila) para filtrar sua 
pesquisa. 
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Biblioteca – Se a Instituição possui cadastro de mais de uma biblioteca, selecione a 
biblioteca para a qual deseja pesquisar. O acesso às bibliotecas também é liberado pela 
Instituição. 
Veja o exemplo a seguir com a pesquisa do assunto: Gramática 
Será informada em qual biblioteca se encontra, quantos registros encontrados e demais 
informações do acervo. 

 
Resultado da pesquisa 
 
Cada acervo é mostrado com 
os dados resumidos:  

Código, Material, Nº 
Classificação e CodBiblioteca 

 
 
 
Visualize a pesquisa 
detalhada na opção: Clique 
aqui para maiores detalhes 
 

���� 
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Exemplares 
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Visualize a situação de cada exemplar 
Reserva 

Para reservar um acervo só será possível se não tiver disponível para empréstimo 
nenhum dos exemplares que não sejam exclusivos, acompanhe no detalhamento dos 
exemplares mostrado acima. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIQUE ATENTO! Após realizar a reserva do acervo desejado, acompanhe no Menu 

Acervos Reservados para não perder o prazo de ir à biblioteca realizar o empréstimo. 
Por exemplo: 
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Acervos Emprestados e Renovação 
 
Visualize os empréstimos de exemplares de acervos feitos (in loco) na 
biblioteca da Instituição e Renove-os sem se deslocar, aqui neste menu o 
usuário tem a comodidade de atualizar a Data de Retorno do exemplar.  
Veja como é simples. 
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Renovação 
Clique no botão  para renovar e aguarde a mensagem de confirmação da 
renovação com sucesso, observe que as Datas de Aluguel e Retorno vão ser 
atualizadas da seguinte maneira:  
Data de empréstimo = Data atual e Data de Retorno = Será a data atual somada 
à quantidade de dias para empréstimos definida pela biblioteca. 
 
Condições possíveis para a renovação: 

� Acervo não pode estar reservado para outro usuário; 
� Usuário não pode estar com exemplar em atraso; 
� Não pode ter multa de biblioteca em aberto. 

 
Dica: Observe sempre a data de Aluguel e de Retorno para não perder o prazo de 
renovação. 
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Acervos Reservados 
 
Visualize os acervos reservados (sejam estes via web ou na própria biblioteca) 
e fique atento com a Data de Expiração – é a data prevista para um dos 
exemplares do acervo serem devolvidos, e se o usuário que realizou a reserva 
não se apresentar para efetuar o empréstimo até esta data pode ficar sem 
acervos disponíveis. 
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Multas de Biblioteca 
 
Visualize as multas de biblioteca EM ABERTO e programe-se para regularizar 
sua situação. 
 
 Com MULTAS EM ABERTO NÃO É POSSÍVEL realizar: 
 

� Reserva; 
� Empréstimo; 
� Renovação. 

 
 

 


