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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste tutorial é apresentar o passo a passo para a renovação da matrícula do aluno 
para o próximo ano letivo. 

2. FLUXO DO PROCESSO 

Para facilitar o entendimento desse processo, veja o fluxo abaixo: 
 

 

Fig. 1 – Fluxo do Processo 

3. GUIA DO PROCESSO 

Siga o passo-a-passo do processo de rematrícula on-line. 

3.1 ACESSE A PÁGINA OFICIAL DA REMATRÍCULA - (1.º PASSO)  

No site do Colégio, acesse o menu REMATRÍCULA. Nesta página, Pais e/ou Responsáveis 
poderão conferir as instruções para a renovação de matrícula para o ano letivo de 2021, 
que deverá ser realizada de forma on-line, no período de 10 a 14 de agosto de 2020. 

  

Fig. 2 – Site do Colégio 
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3.2 ACESSE O PORTAL DO ALUNO – (2.º PASSO)  

Clique no botão Portal do Aluno – Acesse Aqui realizar o login de acesso.  

 

Fig. 3 – Página da Rematrícula  

 

Insira no Portal as suas credenciais de acesso (Login e Senha) e clique em Acessar. Caso 
não se lembre das referidas credenciais, utilize os recursos de recuperação de login e 
senha.  

 

Fig. 4 – Portal do Aluno 

Caso o responsável 
não se lembre de 
usuário ou senha, 
clique aqui para 

recuperar. 



 

5 

3.3 ACESSE O PORTAL DO ALUNO – (3.º PASSO)  

Selecione o aluno, período letivo, curso/ano/série e clique em Confirmar.  

 

Fig. 5 – Seleção do Aluno 

3.4 ACESSE O PORTAL DO ALUNO – (4.º PASSO)  

Na tela inicial do Portal, clique sob o banner da Rematrícula On-line para iniciar o 
processo.  

 

Fig. 6 – Processo de Rematrícula 
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3.5 APRESENTAÇÃO – (5.º PASSO)  

Leia atentamente as instruções do processo de rematrícula e clique no botão Próximo.  

 

Fig. 7 – Instruções do Processo de Rematrícula 

3.6 PERÍODO LETIVO – (6.º PASSO)  

Selecione o período letivo, curso/ano/série e clique no botão Próximo.  

 

Fig. 8 – Validação do Ano Letivo 
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OBSERVAÇÃO: 

Neste momento, o sistema verificará se existe algum impedimento para realizar a 
rematrícula, tais como pendências de entrega de documentos escolares e/ou 
existência débitos financeiros. 

 

Caso exista algum impedimento, o processo de rematrícula será interrompido e aparecerá 
uma mensagem contendo o motivo do bloqueio.  

 

Fig. 9 – Bloqueio de Rematrícula 

3.7 DISCIPLINAS DO ANO/SÉRIE – (7.º PASSO)  

Neste momento não será divulgada as disciplinas do ano/série objeto da rematrícula. 
Apenas clique no botão Próximo.  

 

Fig. 10 – Disciplinas do Próximo Ano Letivo 

Veja aqui o motivo 
do impedimento da 

sua rematrícula. 
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3.8 FINALIZAÇÃO – (8.º PASSO)  

Leia atentamente o Requerimento de Matrícula / Termo de Adesão às Condições Gerais de 
Contratação do ano letivo de 2021. Esse instrumento formaliza a adesão ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. No final da página, selecione o botão Li e aceito os 
termos do contrato e clique no botão Finalizar Matrícula.  

 

Fig. 11 – Aceite Digital do Contrato 

3.9 CONFIRMAÇÃO DA REMATRÍCULA – (9.º PASSO)  

Nesta tela aparecerá uma mensagem dizendo: Solicitação de matrícula realizada com 
sucesso. Imprima e/ou salve o Comprovante de Rematrícula e o Termo de Adesão.  

 

Fig. 12 – Impressão dos Comprovantes 

Arraste a barra até o 
final para habilitar o 

botão Li e Aceito. 

Clique aqui para imprimir o 
Comprovante de Rematrícula e 

o Termo de Rematrícula. 
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4. PAGAMENTO DA 1.ª PARCELA DA ANUIDADE ESCOLAR 

Conforme divulgado nas instruções de rematrícula, a primeira parcela da anuidade será 
subdividida em quatro cotas, sendo a 1.ª cota com vencimento programado para o dia 
31/08/2020. Os boletos serão enviados para o e-mail do responsável financeiro e também serão 
disponibilizados no Portal do Aluno. Siga os passos abaixo: 

 Clique no item Financeiro, do menu do Portal Acadêmico:  
 

 

Fig. 13 – Acesso ao Menu Financeiro 

 

 Selecione a parcela, clique em Exibir Detalhes e posteriormente clique no ícone do 
Boleto:  

 

 

Fig. 14 – Seleção da Parcela / Boleto 
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5. ALTERAÇÃO DE ALUNO 

Após concluir o processo de rematrícula, caso o responsável possua mais de um filho 
matriculado, na barra superior da página, clique em Alterar Aluno.  

 

Fig. 15 – Alteração de Aluno 

6. ORIENTAÇÕES FINAIS 

 A vaga do aluno será reservada se a rematrícula for realizada no prazo estabelecido, 
de 10 a 14 de agosto de 2020. 
 

 A rematrícula será confirmada após a confirmação do pagamento total da 1.ª parcela da 
Anuidade. Os boletos bancários referentes as cotas da 1ª parcela da anuidade serão 
enviados para o e-mail do responsável financeiro e também serão disponibilizados no 
Portal do Aluno. 

 
 Indicamos ao responsável do aluno que salve e / ou imprima o Termo de Rematrícula e o 

Comprovante de Rematrícula. 
 

 Para as famílias que optarem pelo pagamento total e antecipado da Anuidade, conforme 
critérios estabelecidos na política de descontos, pedimos que concluam o processo de 
rematrícula no portal e posteriormente entrem em contato com o Departamento 
Financeiro, pelo telefone (11) 3138-9600 – opção 5 ou pelo e-mail tesouraria@saoluis.org. 
 

 Em caso de dúvidas, pedimos que contatem a Secretaria do Colégio, pelo telefone  
(11) 3138-9699 – opção 2, ou pelo e-mail secretaria@saoluis.org. 

 

 



 
 

 

 


