
ATUALIZAÇÃO DO E-MAIL PELO PORTAL DO RESPONSÁVEL 

Através do nosso site www.redesagrado.com/sao-jose , clique no menu Portal Acadêmico e no comando Pai ou 

Responsável. Ou acesse diretamente pelo endereço http://orion.iascj.org.br/erptnt/ACTPortalRespAluColV2  . 

OBS.: Nosso portal é homologado para o navegador Mozilla Firefox. 

Ao acessar o Portal, na tela de login, selecione a unidade Colégio São José, digite ID de responsável ,  senha e clique 

no botão ENTRAR. 

 

Na tela principal do Portal, clique no ícone do(a) bonequinho(a) e na opção “Meu Cadastro”, conforme ilustram as 

figuras abaixo: 

  

Nono do Nono e No 

Utilize este recurso caso já tenha alterado a senha e não 

lembra. É necessário saber seu ID de responsável e ter seu 

endereço de e-mail cadastrado no sistema do Colégio, pois a 

nova senha será enviada para o endereço de e-mail 

cadastrado em nosso sistema. Caso tenha dúvida do seu ID e 

do endereço de e-mail cadastrado, entre em contato com a 

Secretaria pelos telefones  3366-3029 / 3366-3031 ou e-mail 

secretaria@saojose-bauru.g12.br ou pelo Fale Conosco do 

nosso site. 

Clique aqui e aparecerá o menu abaixo: 

 

Clique sobre a opção “Meu Cadastro” 

Nono do Nono e Nono 



Após clicar na opção “Meu Cadastro”, surgirá a janela abaixo. Nesta tela é possível realizar alteração do(s) 

telefone(s) de contato e endereço(s) de e-mail.  O responsável pode realizar alterações nos cadastros dele mesmo e 

do(s) aluno(s) pelo(s) qual(is) é responsável. Para isso, basta alternar nas guias (abas) o nome do(a) aluno(a) e do 

responsável. 

 

 

Clique no ícone do “lápis” para incluir um telefone ou e-mail e, após a digitação, clique no ícone do “disquete”  

para  salvar,ou na seta  para desfazer a digitação. 

Clique no ícone da lixeira  para excluir o telefone ou e-mail que está cadastrado. 

 

Após concluir esses procedimentos, os dados estarão atualizados. 

   Filho do Nono de Nonono Nono             Responsável Nono de Nono Nono 

Clique nas abas para 

alternar entre dados 

do(a) aluno(a) e 

responsável 


