


Guia prático:
Acesso ao portal financeiro

São apenas 4 passos!



É uma grande alegria ter você com a gente!

A partir de agora, todos os pagamentos escolares serão realizados 
por meio da nossa plataforma.

Para ter ainda mais praticidade no seu dia a dia, criamos esse 
material que vai te ajudar a acessar o portal financeiro, conferir o 
histórico de pagamentos e emitir a 2ª via de boletos. Vamos lá?

Boas-vindas ao isaac!



Caso queira cadastrar ou atualizar seus 
dados de contato, basta clicar aqui!

Nos próximos dias, você receberá um link 
único no seu e-mail cadastrado para 
acessar mais esta facilidade.

Com o seu link de acesso, cadastre login e 
senha novos para facilitar a memorização.

O acesso ao Portal do Responsável 
isaac é individual e vinculado ao 
responsável financeiro registrado 
oficialmente na escola. 

Primeiro passo: acessar o portal

http://bemvindo.olaisaac.com.br/faq-responsaveis


O nome do(a) estudante estará na tela 
inicial do Portal. 

Se você for responsável por mais de 
um aluno, cada um deles terá um 
espaço próprio para controle de 
pagamentos.

Segundo passo: dados do aluno



Ao selecionar um estudante, o Portal 
informa todas as mensalidades 
contratadas em forma de lista. 

Terceiro passo: eventos financeiros



Clique na mensalidade que você gostaria de 
consultar e acompanhe todos os detalhes de 
pagamento, tanto o histórico quanto as cobranças 
em aberto.

Você tem a opção de copiar o código de barras ou 
salvar o boleto em PDF. 

Prontinho! Agora é só realizar o pagamento em 
qualquer banco (aplicativos, internet banking ou 
agência). Incrivelmente simples, né? 

Quarto passo: emissão de boleto



Não estranhe se algumas informações estão diferentes.
Vamos explicar as mudanças!

Mas o que 
muda no boleto?



1. Nosso banco é o Bradesco, mas não se 
preocupe: o boleto pode ser pago em 
todas as agências, sites e apps 
bancários sem custo.

2. Agora o Beneficiário é o isaac, não 
mais a escola.

3. O iugu é nosso parceiro de meios de 
pagamento, então ele está presente no 
novo boleto.

Terceiro passo: 
emissão de 2ª via de boletos



viu como é fácil?
com isaac, tudo fica incrivelmente simples

Sempre que precisar, nosso time estará 
disposto a te ajudar com assuntos
financeiros da escola, como pagamentos, 
emissão de 2ª via de boletos e negociações.

Canais de atendimento isaac: 
WhatsApp: (11) 97285-1717
E-mail: falecom@olaisaac.com.br
Horário de atendimento: de segunda
a sexta-feira, das 6h às 22h; e aos finais
de semana e feriados, das 9h às 18h.

Para facilitar, pode acessar
direto pelo QR code abaixo




