Instruções para acesso
ao Siga Active
Batista Shepard
para responsáveis

www.batista.br

ACESSO AO PORTAL /APP

www.batista.br

Sr.Responsável,
Estamos disponibilizando este PDF com orientações básicas de uso do portal e app do Colégio Batista
Shepard.
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Primeiro acesso
Será enviado para seu e-mail as informações para acesso e
cadastramento de senha. Você terá 24h para realizar essa
operação. Com os dados cadastrados você terá acesso
ao portal e terá que baixar o app em seu celular, com login
e senha únicos.
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Recuperar/Criar uma senha
Após ter passado pelo
Passo 2, clique no botão
SOU RESPONSÁVEL

Leia com atenção o texto abaixo

SEU NOME COMPLETO

Digite seu login (seu cpf)

SEU CPF

Um e-mail será enviado para recuperação de senha
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Para trocar ou
criar uma nova
senha clique em
um dos links.

Link expirado,
o que eu faço?
Em seu e-mail clique no link

digite seu login

Clique em esqueci meu
login e senha

Informe a mesma senha
nos campos abaixo e
conﬁrme.
Agora é só acessar a tela
de login novamente através
do site batista.br descrito no
Passo 4 e entrar no portal.
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Acesso ao Portal
No computador ou notebook em seu navegador (Google Chrome,
Edge, Mozila, Safari, etc) digite: www.batista.br
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Não sei meu Login
Siga o acesso do Passo 4

Clique em esqueci meu
login e senha

Clique em Portal SIGA-CBS
Digite suas informações

Login: seu cpf
Senha: deﬁnida por você
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Dentro do portal
SEU NOME COMPLETO

No portal você poderá consultar notas e frequências, quais
turmas ele está cadastrado, emitir 2ª via de boleto*,
extrato ﬁnanceiro*, comunicados.

clique no botão
SOU RESPONSÁVEL

Observe que para recuperar o login você deve digitar seu
email cadastrado.

* Somente responsável ﬁnanceiro

Digite seu email

SEU CPF

Você receberá em
seu e-mail cadastrado
as informações
de login.
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Acesso ao App

Serviços
No App você poderá consultar notas e frequências, boletim,
emitir 2ª via de boleto*, extrato ﬁnanceiro*, comunicados,
carteira de estudante.
* Somente responsável ﬁnanceiro

Digite a instituição:
Batista

Digite seu CPF

Nome do aluno
Matrícula: 99999999

Digite sua senha
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Comunicados

Você poderá visualizar
todas as mensagens
enviadas pela escola.

www.batista.br

