
TUTORIAL

INSCRIÇÕES DE

CURSOS EXTRAS 2023



O processo de inscrições nos Cursos Extras para 2023 e a formalização da contratação ocorrerão de
forma on-line e serão realizados a partir do dia 07/12, às 10h, por meio do link:
https://www.saoluis.org/inscricao/

IMPORTANTE:

:: Inscrição de mais de um filho deve ser feita separadamente, ou seja, um estudante de cada vez.
:: Cada curso será oferecido com uma ou duas aulas semanais, com duração de 60 minutos cada. Observação: não
será possível contratar apenas uma aula para os cursos formatados com duas aulas semanais.

:: Tenha em mãos o RA (registro acadêmico) do/a seu/sua filho/a antes de iniciar a inscrição.
O RA pode ser encontrado na carteirinha do estudante ou via site como segue:

1) Acesse o site do colégio www.saoluis.org;
2) Clique em CSL DIGITAL no canto direito superior e escolha PORTAL DO ESTUDANTE;
3) Acesse com a senha e o usuário do responsável pelo ESTUDANTE (os mesmos dados utilizados nos processos

de matrícula e rematrícula);
4) No canto direito superior, ao lado da foto e do nome do ESTUDANTE, entre parênteses, estará o RA.

Para famílias com mais de um filho matriculado:
5) Clique, ao lado do nome do estudante (4º passo), em ALTERAR ALUNO. Selecione o(s) outro(s) filho(s) e
verifique o RA.

https://www.saoluis.org/inscricao/
https://www.saoluis.org/


Segue o passo a passo para realização da inscrição nos Cursos Extras 2023: 

1- Após entrar no link https://www.saoluis.org/inscricao/ insira o número da “matrícula do(a) estudante (RA)”.

https://www.saoluis.org/inscricao/


3- Leia as Instruções e clique em “Li as Principais Instruções”. 



4- Selecione o responsável que fará a inscrição. Um código será enviado para o 
e-mail cadastrado.



5- Insira o e-mail cadastrado e o código recebido via e-mail, clique em “não sou um 

robô” e, depois, clique em “Entrar”.



6- Selecione o estudante e, depois, “Confirmar”.



7- Escolha os cursos de interesse clicando nos dias e horários desejados e clique em 
“Avançar”: 



8- Confira o resumo de cursos escolhidos e clique em “Confirmar”:



9- Pronto, sua reserva de vaga foi realizada com sucesso! Você verá a tela de 

Confirmação de Inscrição nos Cursos Extras de 2023.

10 - O/a responsável financeiro/a do/a estudante deverá acessar o Portal do Aluno, por 

meio do link enviado no e-mail de aceite, para assinar digitalmente o Termo de Adesão às 

Condições Gerais de Contratação.



Após concluir a inscrição e fechar a página, caso o responsável deseje realizar outra

adesão, deve-se iniciar novamente o processo.

DISPONIBILIDADE DE VAGAS

As vagas de cada modalidade serão preenchidas por ordem de inscrição.

Os estudantes em lista de espera serão avisados, via e-mail do responsável, quando surgir 

uma vaga no curso escolhido, no mesmo dia-horário no qual manifestaram interesse.

Cada lista de espera refere-se à modalidade, ao dia e ao horário específicos. Portanto, se a
mesma modalidade for oferecida em outro dia ou horário de seu interesse, é necessário
acessar novamente o sistema para realizar a inscrição.

CANCELAMENTO

Depois de finalizada, a inscrição em qualquer curso só poderá ser cancelada por solicitação

enviada para o e-mail: cursosextras@saoluis.org

mailto:cursosextras@saoluis.org


OBRIGADO (A)


