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Tela de Acesso 
Acessando o endereço em seu navegador https://integreonline.ima.sp.gov.br é exibido 
uma Tela para acesso ao sistema “Integre Acesso Online”, conforme imagem abaixo:

Primeiro Acesso

Caso seja o seu primeiro acesso ao sistema “Integre Acesso Online”, deve-se clicar no 
botão “Primeiro Acesso”. O sistema exibe a seguinte tela abaixo solicitando as 
informações:

 CPF: Informe o seu CPF;
 Código de Verificação: Informe o código de verificação recebido no email ou 

emitido pela Unidade Escolar (caso o pai/responsável não tenha email).
 Senha: Informe uma senha de sua escolha;
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 Redigite a Senha: Informe novamente a senha digitada no campo acima.

Após informar os campos acima, clique no botão “Cadastrar Senha”.
O sistema irá confirmar os dados informados.

• Caso existam inconsistências nos dados informados, como por exemplo: Código de
Verificação incorreto ou Pai/Responsável ainda não cadastrado pela Unidade 
Escolar, o sistema não permitirá o Acesso e exibirá a seguinte tela:

• Caso não existam inconsistências nos dados informados, o sistema registrará a 
senha do Pai/Responsável e automaticamente permitirá acesso ao sistema 
“Integre Acesso Online”.

Outros Acessos

O Pai/Responsável que efetuou o cadastro de Senha no Primeiro Acesso, deve acessar o 
sistema “Integre Acesso Online” informando os campos CPF e Senha, conforme a 
imagem abaixo:
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Após informar os campos acima, clique no botão “Entrar”.
• Caso existam inconsistências no dados informados, como por exemplo: Senha 

incorreta ou CPF do Pai/Responsável incorreto, o sistema não permitirá o Acesso e
exibirá a seguinte tela:

• Caso não existam inconsistências nos dados informados, o sistema permitirá 
acesso ao sistema “Integre Acesso Online”.

Esqueceu sua Senha?

Caso o Pai/Responsável tenha esqueci ou perdido sua senha, deve-se clicar no botão 
“Esqueceu sua Senha?”. O sistema exibe a seguinte tela abaixo solicitando as 
informações:

 CPF: Informe o seu CPF;
 Email: Informe o seu Email.
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Após informar os campos acima, clique no botão “Enviar Senha”.

*Atenção: Esta funciondalide é exclusiva para o Pai/Responsável que contém email.
Caso o Pai/Responsável não tenha Email, favor entrar em contato com a Unidade 
Escolar para que realize o procedimento de “Recriar Senha”.

O sistema enviará ao Pai/Responsável um email contendo uma nova senha. O 
Pai/Responsável deve utilizar a senha recebida para acesso ao sistema “Integre Acesso 
Online”.
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