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English Session 

 

New portal user 
 

If you never accessed the St. Francis Portal before, you will have to set a password 

for your e-mail first. 

1. For that, access the link below: 

https://portal.stfrancis.com.br 

 

2. Click on the “New portal user? Register here” button: 

 

 

 

3. On the next page, inform your e-mail and click on “Send”. 

 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

4. After this, you should receive an e-mail containing a link to set your 

password. The e-mail will be sent by the address support@stfrancis.com.br, 

with the subject "St Francis School Portal - First Access” 

5. Click on the link “Click here to set your account” to proceed. 

6. Now, type and confirm your password, informing at least one number, one 

letter and one special character (such as @, !, #, etc.). The password should 

have a minimum of 6 characters. 

 

7. Click on the “Confirm” button to set your password. 

8. You should receive another e-mail from support@stfrancis.com.br, with the 

subject “St Francis School - Password definition”, confirming the 

configuration of the password. 

9. Now, go back to https://portal.stfrancis.com.br and inform the same e-mail 

as informed on step 3, and the just created password. 

10. Click on the Log In button and you will be able to access the portal 
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Parents Data Update 
 

To keep the college updated with possible changes on your data, please follow the 

steps bellow: 

 

1. Log in to the St. Francis Portal 

2. In case you have never made an update to your data, or case you haven’t 

done for a while, you should see the following message, asking you to verify 

your data: 

 

a. Click on the “Check My Account Information” button to proceed 

3. In case you already have made any change to your data previously, you should 

land at the Quick Access page: 

 

a. Click on “My Account” to access your information, as address, contact 

data and more 

4. Now, you should see four groups of information, which you can update case 

necessary. To see what information each group has, click over it’s name: 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

a. Account: this group is where you define your St. Francis Portal login e-

mail. This means that, by changing this information, you will use this 

new e-mail to log in on the St. Francis Portal, and receive notifications 

related to the St. Francis Portal. You can also change your password, 

following the St. Francis Portal password requirements; 

b. Personal Data: this group contains information as your name, 

birthdate, nationalities, and business data; 

c. Documents: on this group, you may update information related to your 

documents; 

d. Contact Data: this group holds information such as your home address, 

contact e-mail, phone, and mobile number 

5. To update any changes, click on the floppy icon at the top right 

  



Sign Enrollment Renewal Contract 
 

1. To sign a contract, access the St Francis Portal. You should land on the 

Contracts page for the next school year. 

2. At this page, you can see your children’s contract information, such as the 

school year that your child is registering for and the progress of the contract 

process. 

3. If you want to read and/or sign the contract of a pupil, click on the “Open 

Contract” link, on the “Action” column: 

 

4. The contract should open in another tab. You can read it by scrolling down 

the page. 

5. If you want to sign it, click on the “Assinar” button on the bottom part of the 

screen: 

 

6. After opening the contract tab, you should receive an e-mail containing a 

token that should be used on the sign process. The token has a valid period of 

4 hours. After that, you should request a new one, by opening the contract 

tab again, from the contract page (step 3) 

7. By clicking on the “Assinar” button, a popup will show up confirming your full 

name, CPF and date of birth: 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

8. Click on “Próximo” to advance. In this next screen, you should inform the 

token you received by e-mail: 

 

9. Click on “Finalizar” to confirm your signature. To confirm that you signed 

successfully, you should see the screen below and also an e-mail, that shows 

your signature data, and the pending signatures for the contract (this e-mail 

is sent only to yourself): 



 

10. You can close this tab. 

11. After collecting all signatures, you should receive an e-mail confirming that 

all the signatures were collected. At this point, if you want to download a 

copy of the contract, you can by accessing the page of step 3, and clicking on 

the “Download Contract” link, on the “Action” column. 

 

Monthly Payments 
 

On this section you have access to your monthly payments as your payment history as 

well, for each child. You can download the payment document, also access the 

receipt of previous payments and check the status of each individual payment. To do 

so, the following steps can guide you through the process: 

1. On the home page of the Portal, click on “Monthly Payments”, as show below: 



 

2. Now, you should select the desired school year and the child you want to 

consult, by clicking on the photograph. 

 

 

3. On this page, you may see all monthly payments for the selected pupil and 

school year 



 

You can see the due date, the value and the status (if it is paid, open or overdued). 

4. By clicking on the “Show only open / overdue payments”, you can filter the 

table to hide all the paid monthly payments 

 

5. To see the document or the receipt of a paid document, you should click on 

the desired monthly payment. This action will pop up an action panel: 



 

6. The “View Document” will open the document 

7. The “Copy Document Number” will copy the document number to your 

clipboard, so you may paste the content on a bank app 

8. And the “Show NFE” will redirect you to the receipt page of the payment, 

case you have paid that document 

9. Case you want to see the monthly payments of another child, you can click on 

the “Pupil Selection”, at the top of the page to navigate back to the 

selection: 

 

 

Important: The documents referring to the next month will always be available from 

the 15th day of every month. Also, it is important to remind you that the Portal will 

recognize the payment of a document in a period of one to two business days. 

 

 

 

 



Contact us 
 

If you have doubts about the St. Francis Portal, you can reach us through e-mail or 

phone: 

 

E-mail: support@stfrancis.com.br 

Phone: 11 3728-8060 
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Sessão em Português 

 

Primeiro Acesso 
 

Caso você nunca tenha acessado o St. Francis Portal, primeiro será necessário definir 

uma senha para seu e-mail. 

1. Para isso, acesse o link abaixo:  

https://portal.stfrancis.com.br 

 

2. Clique no botão “New portal user? Register here”: 

 

 

 

3. Na próxima página, informe seu e-mail e clique em “Send”. 

 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

4. Feito isso, você deve receber um e-mail contendo um link para definir sua 

senha. O e-mail será enviado pelo remetente support@stfrancis.com.br, com 

o assunto "St Francis School Portal - First Access” 

5. Clique no link “Click here to set your account” para prosseguir. 

6. Agora, digite e confirme sua senha, informando pelo menos um número, uma 

letra e um caracter especial (como @, !, #, etc.). A senha deve conter pelo 

menos 6 caracteres. 

 
7. Clique no botão “Confirm” para definir sua senha. 

8. Você deverá receber outro e-mail do remetente support@stfrancis.com.br, 

com o assunto “St Francis School - Password definition”, confirmando a 

definição da senha. 

9. Retorne para o site https://portal.stfrancis.com.br e informe o mesmo e-mail 

informado no passo 3, e a senha recém-criada. 

10. Clique no botão de Log In e você deverá conseguir acessar o portal. 
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Atualização de dados dos Pais 
 

Para manter o colégio atualizado com possíveis mudanças nos seus dados, por favor, 

siga os casos abaixo: 

 

1. Acesse o St. Francis Portal 

2. Caso você nunca tenha feito uma atualização cadastral ou não tenha 

verificado depois de muito tempo, você deverá ver a seguinte página, 

solicitando para que você faça uma verificação dos seus dados: 

 

a. Clique no botão “Check My Account Information” para prosseguir 

3. Caso você já tenha feito uma atualização cadastral anteriormente, você 

deverá ver a página abaixo: 

 

a. Clique em “My Account” para accessar suas informações, como 

endereço, dados de contato e mais 

4. Agora, você dev ever um quatro grupos de informação, nos quais você poderá 

corrigir, se necessário. Para visualizer e corrigir os dados de cada grupo, 

clique sobre o nome do grupo: 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

a. Account: neste grupo você define o login que deseja utilizar para 

acessar o portal do St. Francis. Ao alterar essa informação, o St. 

Francis irá utilizar o e-mail selecionado para enviar notificações 

referentes ao Portal St. Francis. Também é possível realizar a troca da 

sua senha, seguindo os requerimentos de senha do Portal St. Francis; 

b. Personal Data: este grupo é destinado para atualizar informações 

pessoais, como seu nome e data de nascimento; 

c. Documents: neste grupo você pode verificar informações relacionados 

aos seus documentos; 

d. Contact Data: este grupo contém informações como seu endereço 

residencial, comercial, telefones e e-mail para contato 

5. Para aplicar as alterações feitas, clique no ícone do disquete no canto 

superior direito: 

  



Assinar o Contrato de Rematrícula 
 

1. Para assinar o contrato, acesse o St Francis Portal. Você deve visualizar a 

página de contratos para o próximo ano letivo. 

2. Nessa página, você poderá visualizar as informações dos contratos dos seus 

filhos, como a classe que o aluno estará e a situação do contrato. 

3. Caso queira ler e/ou assinar o contrato de um aluno, clique em “Open 

Contract”, na coluna “Action”: 

 

4. O contrato deverá abrir emu ma nova aba. Para lê-lo por inteiro, role a página 

para baixo. 

5. Caso deseje assinar, clique no botão “Assinar” na parte de baixo da tela: 

 

6. Ao abrir a aba do contrato, você deverá receber um e-mail contendo um 

token que deve ser utilizado no processo de assinatura. O token tem um 

período válido de 4 horas. Após esse intervalo, você deve solicitar um novo, 

abrindo a aba do contrato novamente, através da página de contratos (passo 

3) 

7. Ao clicar no botão “Assinar”, um popup será exibido para confirmar seu nome 

completo, CPF e data de nascimento: 

https://portal.stfrancis.com.br/


 

8. Clique em “Próximo” para avançar. Na próxima tela, você deverá informar o 

token recebido por e-mail: 

 

9. Clique em “Finalizar” para confirmar sua assinatura. Para garantir que o 

contrato foi assinado com sucesso, você deverá ver a tela abaixo. Além disso, 

você receberá um e-mail exibindo a data da sua assinatura, e quais as 

assinaturas estão pendentes no contrato (este e-mail é enviado apenas para a 

sua conta): 



 

10. Você já pode fechar a aba do contrato. 

11. Após coletar todas as assinaturas, você deverá receber um e-mail confirmando 

que o processo de assinatura do contrato está completo. Neste momento, 

caso queira, você  pode visualizar o contrato assinado acessando a página do 

passo 3 e clicando em “Download Contract”, na coluna “Action”. 

 

Mensalidades 
 

Nessa sessão, você tem acesso as mensalidades, bem como o histórico de pagamento 

para cada um dos seus filhos. Você pode fazer download dos boletos, como também 

acessar a Nota Fiscal Eletrônica de mensalidades pagas, além de poder visualizar a 

situação de cada mensalidade. Para fazer essas consultas, siga os passos abaixo: 

1. Na home page do Portal, clique no item “Monthly Payments”: 



 

2. Agora você deverá selecionar o ano letivo e o aluno que deseja consultar, 

clicando na fotografia da criança: 

 

 

3. Após selecionado o aluno, você deverá ver as mensalidades para o ano letivo 

selecionado: 



 

É possível visualizar a data de vencimento (coluna “Due Date”), o valor da 

mensalidade (coluna “Total”) e a situação do pagamento (coluna “Status”), sendo 

que a mensalidade pode possuir três situações diferentes: 

a) Paid (pago) 

b) Awating payment (pendente de pagamento) 

c) Payment Overdue (pagamento vencido) 

 

4. Clicando em “Show only open / overdue payments”, é possível filtrar os 

pagamentos para exibir apenas pagamentos pendentes 

 



5. Para acessar o boleto ou a nota fiscal de mensalidades pagas, clique na linha 

do pagamento desejado. Isso irá fazer uma janela aparecer com algumas 

ações: 

 

6. O botão “View Document” irá exibir o boleto para pagamento 

7. O botão “Copy Document Number” irá copiar o número do boleto para a área 

de transferência, de forma que você poderá colá-lo em um site ou aplicativo 

de banco, caso queira. 

8. E o botão “Show NFE” irá redirecioná-lo para a página da Nota Fiscal 

Eletrônica, em caso de boletos pagos 

9. Caso queira visualizar as mensalidades de outro filho, você deve clicar em 

“Pupil Selection”, no topo da página para retornar para a seleção de alunos: 

 

 

Observação: É importante lembrar que quando um boleto for pago, o Portal irá 

levar de um à dois dias úteis para reconhecer o pagamento. Além disso, os 

boletos do mês seguinte ficarão disponíveis no Portal todo dia 15 do mês atual. 

 

Contate-nos 
 



Caso tenha dúvidas referentes ao St. Francis Portal, você pode nos contatar por e-

mail ou telefone: 

 

E-mail: support@stfrancis.com.br 

Fone: 11 3728-8060 

mailto:support@stfrancis.com.br

