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¿Hablas 
español?

¡Ven a 
aprender 

con 
nosotros!



Como acessar o curso?

• Entre no site do portal educacional SESI SENAI: 
https://pess.portal.senaisp.edu.br/Portal.aspx

(Recomenda-se utilizar o Google Chrome como navegador)

• Para realizar o primeiro acesso ao Portal Educacional SESI 
SENAI, é necessário selecionar o link “O que fazer?” que está 
situada ao lado do “Não tenho acesso.”

https://pess.portal.senaisp.edu.br/Portal.aspx


• Após clicar no link, será exibida a tela com a mensagem abaixo:

• clique no botão “Registrar Senha” para cadastrar uma senha pessoal e ter 
acesso ao Portal. 



• Após clicar no botão “Registrar Senha”, será exibida a seguinte tela:

• Deverá ser informado o CPF do usuário para prosseguir com o registro de 
senha.



• Após informar o CPF, o sistema fará a validação, conforme imagem a
seguir:

• Em seguida, deverão ser respondidas três perguntas pessoais (uma de
cada vez) para confirmar a identidade do usuário.

• No exemplo abaixo, a primeira pergunta é “Qual é o dia do seu
nascimento?”. Após respondê-la, é necessário clicar no botão
“Próximo” para prosseguir com a pergunta seguinte.



• Em seguida, será exibido o “Termo e Condições de Uso”. Após ler o
Termo e, se estiver de acordo com as premissas, clicar na caixa de
seleção “Estou de acordo com os termos e condições de uso”. Caso não
esteja de acordo, clicar no botão “Não Concordo”.

• Ao selecionar uma das opções, será exibido o botão “Próximo”, que o
usuário deverá pressionar a fim de seguir para a tela seguinte:



• Após isso, será exibida a tela “Registrar Senha”. Nessa tela, o usuário
deverá digitar uma senha no campo “Nova Senha”. A senha deve ter
no mínimo oito dígitos e incluir na sua composição letras maiúsculas e
minúsculas, números e símbolos embaralhados. Em seguida, digitar a
mesma senha no campo “Confirmar Senha” e clicar no botão
“Registrar Senha”.



• O sistema apresentará a mensagem “Senha registrada com sucesso”. O 
usuário deverá clicar no botão “Finalizar” para concluir o registro.

• Ao clicar no botão “Finalizar”, o usuário será direcionado para a página de 
acesso ao Portal Educacional, conforme imagem a seguir.



• Após preencher o número do CPF, a senha e pressionar o botão “Entrar”, 
escolha o perfil SESI e clique em “Acessar”. 



• Após clicar no botão “Acessar”, na tela seguinte exibirá o botão de acesso 
ao Moodle Idiomas, como mostrado abaixo.



• No menu de navegação encontre o tópico “Meus cursos” mostrado
abaixo.



• Após clicar abrirá uma nova aba contendo a sua turma no curso de 
Espanhol, selecione-a.



• Quando entrar no seu curso aparecerá o a seguinte tela:

• Antes de iniciar a navegação pelas aulas, navegue por AMBIENTAÇÃO, 
para ver o cronograma e calendário do curso, vídeo de boas vindas dos 
tutores, além do manual do estudante. 

• ¡Bienvenido!


