
MANUAL:
EMISSÃO DE BOLETO



Acesse o portal do Colégio Motiva no 
endereço www.colegiomotiva.com.br01

• Clique na opção
SERVIÇOS ON-LINE no 
canto superior direito



• Clique na opção
ACESSAR (PORTAL DO ALUNO)



Ao clicar na opção ACESSAR, 
você será redirecionado para 
a tela de LOGIN.02

• Antes de realizar o seu login, certifique-se que os menus/janelas pop-ups do navegador não estejam ati-
vos. Caso estejam, é preciso desativá-los, pois o bloqueador de pop-ups inibe várias funcionalidades. Nesta 
opção será necessário utilizar as informações de USUÁRIO e SENHA que foram fornecidos em comunicado 
pela Escola. Digite o seu USUÁRIO e sua SENHA, depois clique na opção Acessar. No primeiro login o siste-
ma solicitará a alteração da senha. Faça a alteração e guarde a sua nova senha

 • Lembramos que o seu 
USUÁRIO consiste no 
número do CPF do
Responsável Financeiro

• A SENHA de acesso é 
pessoal e intransferível.



No seu primeiro acesso será necessário verificar no menu
AMBIENTE, localizado no canto direito superior da tela, se as 
opções COLIGADA, FILIAL, NÍVEL DE ENSINO e ENTRAR COMO 
estão preenchidos. Caso contrário, deve-se preencher com os 
dados solicitados
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Lembramos que o contexto acadêmico é o conjunto de
informações inerentes ao Período Letivo, Nível de Ensi-
no e a Coligada/Filial onde o responsável financeiro e 
aluno(a) encontram-se vinculados!



ATENÇÃO: Se ao clicar no ícone AMBIENTE para fazer a conferên-
cia na opção ALTERAR CONTEXTO e aparecer alguma das telas 
abaixo, solicitamos que entre em contato através do e-mail
motivajp@colegiomotiva.com.br



EMISSÃO DE BOLETOS

Clique no menu EDUCACIONAL que fica no lado esquerdo no canto 
superior da tela ou em uma das três opções que o sistema disponibi-
lizar. Os três últimos menus acessados são os que geralmente ficam 
disponíveis como atalhos01
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Caso ainda não tenha nenhuma informação salva 
em seu menu, acesse Financeiro e clique no ícone 
EXTRATO FINANCEIRO. Ao abrir será possível visu-
alizar o detalhamento de todos os seus boletos.



03 Para emissão da 2ª via atualizada de um boleto
específico, clique no ícone que fica no canto direito, ao 
lado das informações detalhadas dos seus boletos. 



04 Utilize a opção Imprimir 
para concluir o processo de 
emissão da 2ª Via atualizada.



ESQUECEU SUA SENHA?
Caso não consiga acesso ao Portal, envie e-mail para 
motivajp@colegiomotiva.com.br ou utilize a opção
Esqueceu sua senha?

 • Ao inserir os dados 
para recuperação de 
senha as informações 
para a alteração serão 
enviadas através do 
email cadastrado

• No primeiro acesso será solicitada a troca de senha. Os campos fornecidos, Senha Atual e Nova Senha (a 
que deseja alterar deve conter no mínimo seis dígitos) devem ser preenchidos obrigatoriamente. Após a con-
firmação da senha, clicar em Concluir. Esse procedimento pode ser repetido sempre que se desejar trocar a 
senha através do menu Ambiente > opção Alterar Senha na página principal.


