Prezados Pais,
O Colégio Madre Cabrini disponibiliza informações virtuais para maior comodidade dos senhores.
Temos dois ambientes virtuais distintos no site do colégio na Área Exclusiva: o primeiro submenu “Pais /
Alunos / Educadores”destinado aos pais ou responsáveis e o segundo “MOODLE” destinado aos alunos.
Tutorial para acesso da Área Exclusiva destinada aos pais ou responsável.
O primeiro passo é acessar o site www.madrecabrini.com.br.

No canto superior direito, temos o campo “Área Exclusiva”, onde encontrarão o acesso dos pais e aluno no
Sistema.
Para acessar a área destinada aos pais ou responsáveis, selecione “Pais / Alunos / Educadores”; em seguida
abrirá uma tela específica para colocar o login e a senha

Digite o CPF no campo Usuário e no campo senha, digite a data de nascimento (ddmmaaaa) correspondente
ao usuário do CPF. Em seguida, clique em ENTRAR.
Observação: Para o CPF, utilize somente números.
Feito isso, deve aparecer a tela abaixo.
Caso tenha mais de um filho matriculado no colégio, clicando na seta ao lado do nome do aluno serão
exibidos o nome dos outros filhos.
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Lembre-se de clicar no botão Sair no canto superior direito da tela para encerrar o acesso quando terminar
de conferir o boletim e a lição de casa do seu filho.

Tutorial para acesso da Área Exclusiva destinada aos alunos
- Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Plataforma MOODLE Para que seu(sua) filho(a) possa acessar a área destinada ao AVA (ambiente virtual de aprendizagem),
selecione “Moodle”; abrirá uma tela onde encontraremos no canto superior direito “acesso”

Após ter selecionado esta opção, o aluno terá acesso a tela onde deverá colocar seu RM no campo Nome do
Usuário e no campo senha, 123mudar (é recomendado aos alunos que alterem esta senha, porém após
realizarem esta alteração, caso esqueçam deverão procurar a educadora Sandra – informática, pois só ela
terá acesso a uma nova senha). Em seguida, clique em ACESSO.
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Lembramos que após término da utilização, para encerrar o acesso corretamente, o aluno deverá clicar em
SAIR para encerrar a navegação.
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