
TUTORIAL PARA
REMATRÍCULA/MATRÍCULA 2022



Acesse o site do Colégio - colegiopadrejuliomaria.com.br - clique na aba
Plataformas - Portal Acadêmico.



Selecione a opção Unidade 2 - Colégio Padre Júlio Maria, insira o Login
(CPF do responsável financeiro) e a Senha (Data de Nascimento do
responsável financeiro - ddmmaaaa).

 *No primeiro acesso, o
sistema pedirá para
alterar a senha.
 *Caso já possua acesso
e tenha esquecido a
senha, ou não consiga
acessar o portal, entre
em contato pelos
telefones: (35) 3851-
1982 e 3851-1090 ou
por WhatsApp (35)
98857-1099.



No menu do lado esquerdo, clique no Nome do Aluno e em
seguida Rematrícula e Processo de Rematrícula.

NOME DO ALUNO



Clique em iniciar rematrícula.



Leia as informações relevantes sobre o processo de
Rematrícula/Matrícula e Clique em Ok.



As informações para prosseguimento em cada etapa do
processo estarão visíveis no campo Mensagem.



Navegue por todas as abas e marque a opção Confirmo os dados acima relacionados
em todas elas. Na última aba (responsável educacional) clique em Avançar. 
Caso verifique algum dado incorreto, encaminhe um email para
contato@colegiopadrejuliomaria.com.br solicitando as alterações necessárias. 



Confira a Série do Aluno para o ano letivo 2022 e clique em Avançar.



Será apresentada uma janela com a simulação dos valores das mensalidades (Valor
cheio das parcelas e descontos). Clique em OK.

 * Aqueles que optarem pelo
pagamento à vista da
anuidade devem concluir esta
etapa  e, posteriormente,
entrar em contato com o
Depto. Financeiro do Colégio
solicitando o boleto para
pagamento anual das 11
parcelas (Fevereiro a
Dezembro), com o devido
desconto adicional. 



Visualize o Plano de Pagamento (parcelas da anuidade), marque a caixa
Eu concordo e clique em Avançar.



Leia com atenção o termo de adesão ao Contrato. Para prosseguir, marque a caixa       Eu
aceito os termos propostos no Contrato e clique em Avançar. 
IMPORTANTE: Aguarde um instante para que o sistema carregue o aceite do Contrato.
Este processo pode demorar alguns segundos.



Parabéns!!! O processo de rematrícula/matrícula está concluído!
Leia as instruções exibidas na tela e, se desejar, imprima o contrato e o
comprovante de matrícula.



IMPORTANTE!
 

Para efetivar a Rematrícula/Matrícula você deverá pagar o boleto referente à
primeira parcela da anuidade (Janeiro).

A primeira parcela (Janeiro) será gerada após 48 horas do aceite.
     
Para acessar o BOLETO, entre novamente no Portal Acadêmico e clique em
Consulta Financeira no menu do lado esquerdo.
    
O boleto da primeira parcela (Janeiro), quando pago até o dia 22/12/2021, terá um
valor fixo de desconto (pagamento antecipado). Após essa data, o BOLETO
passará a ser cobrado pelo valor cheio da mensalidade, com vencimento até
15/01/2022.
      



Prezada família, 

Agradecemos a sua parceria durante o ano letivo de 2021. Será
uma alegria estarmos juntos em 2022, compartilhando mais
uma vez a educação de seus filhos.

Um forte abraço! Até breve!
Equipe Gestora


