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INSTRUÇÕES PARA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
Neste documento serão apresentados aos respectivos responsáveis financeiros dos alunos
matriculados, os procedimentos necessários para realização da matrícula online.
Primeiro passo, acessar o portal informando nos campos Login e Senha o seu CPF com
pontuação (caso o responsável tenha realizado alteração da senha, informar a sua senha).

Ao acessar o portal, entre no serviço HOME > ENSINO REGULAR > PORTAL ESCOLAR>
PRÉ MATRÍCULA ONLINE
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Neste serviço você selecionará o aluno o qual realizará a matrícula.

OBS: A matrícula poderá ser realizada apenas 1 aluno por vez. Caso você possua mais de um aluno vinculado ao
seu CPF, o procedimento deve ser realizado novamente para cada aluno.

O primeiro passo do processo de matrícula é a confirmação dos dados do aluno
selecionado. Faça as alterações cadastrais as quais achar necessário e clique em Avançar no
final da tela. Caso não haja necessidade de fazer alterações nos dados apresentados, avance.
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O segundo passo do processo de matrícula é a confirmação dos seus dados. Faça as
alterações cadastrais as quais achar necessário e clique em Avançar no final da tela. Caso não
haja necessidade de fazer alterações nos dados apresentados, avance.

OBS: Lembramos que os campos Nome e CPF nos 2 passos não são editáveis. Caso haja alguma divergência das
informações, favor entrar em contato com a secretaria do Colégio.

O terceiro passo é a matrícula do aluno na série correspondente ao ano letivo de 2021.
Neste passo não é possível escolher a turma (A, B, C...) e nem as disciplinas a serem cursadas.
As disciplinas já estarão definidas de acordo com o currículo escolar de cada série. Para realizar
a matrícula do aluno, clique em Salvar Matrícula.
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Após salvar a matrícula, aparecerá essa mensagem na tela:

Clique em Ok.

Aparecerá então o quarto passo: o Requerimento de Matrícula.

Para avançar para o próximo passo da matrícula, é necessário baixar o Requerimento e
em seguida clicar em Aceito.
OBS: Caso clique em “Não aceito” o sistema voltará para a tela inicial da Pré matrícula online.

O quinto passo consiste no Financeiro. Os lançamentos de matrícula já encontram-se
gerados, com isso basta baixar os contratos disponibilizados para que então o sistema libere o
próximo passo do processo de matrícula.
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Ao ser liberado, o responsável deverá clicar em Avançar.

O último passo da matrícula consiste na confirmação e finalização do processo da prématrícula. Nele são apresentadas as informações do ano letivo de 2021 do aluno.
Nessa tela o responsável financeiro deverá realizar o envio dos contratos devidamente
assinados por ele (os quais foram baixados no 5º passo), para a escola. Para isso, basta anexar
o documento assinado clicando em Escolher arquivo e em seguida clicar em Enviar.

Após ser enviado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Pronto! Pré-matrícula realizada!
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O(s) boleto(s) de matrícula estarão disponibilizados no financeiro do serviço Controle
dos responsáveis.

OBS: Lembramos que as formas de pagamento por cartão ou por transferência bancária estarão disponíveis em
breve.

