Rematrículas 2020
Um guia passo-a-passo

O período de rematrículas para 2020 será de

25/11 à 05/12
e será realizado on-line, pelo portal do aluno.

Fique atento para não perder o prazo e a vaga!

O processo de rematrícula para 2020 deverá ser
realizado, exclusivamente, pelo responsável
financeiro (Primeiro Contratante), vinculado no
contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2019.
Havendo pendências financeiras de 2019, o sistema
não abrirá o processo de rematrícula.

1º

Acesse o site do Colégio pelo Portal
(rederomano.com.br) e clique na ÁREA
RESTRITA

2º

Definir a
unidade/Colégio
Usuário: CPF (sem
ponto ou traço
Senha: Data de
Nascimento com oito
dígitos ou senha já
cadastrada

3º No menu clicar em:
- Nome do aluno
- Rematrícula
- Processo de
Rematrícula
Será apresentado o Curso e
série disponível para
rematrícula (caso o aluno,
também frequente Turno
Integral e/ou Atividade
Complementar, também
estarão disponíveis)

4º

Selecione o Curso desejado e clique em Iniciar
rematrícula.
Iniciar
rematrícula

2020

5º

Após a escolha do Curso, a fase seguinte e a revisão dos
DADOS CADASTRAIS. Será necessário clicar nas quatro
abas para continuar (Aluno, Filiação 1, Filiação 2 e
Responsável Financeiro)
Salvo exceção,
Filiação 1 = Pai e
Filiação 2 = Mãe

Verificação dos dados cadastrais

6º

Nesta seção da FICHA COMPLEMENTAR,
será necessário fazer as opções na
Autorização de Imagem e na Declaração de
Saúde, bem como, marcar a caixa de
confirmação

Preenchimento das fichas
complementares

7º

Será apresentada a tela com o Confirmação dos
Dados
Marcar Eu Concordo, para validar e continuar.

Confirmação dos dados de matrícula
8º
Após, será gerado o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.
Será necessário o Aceite para conclusão.

Aceite das Cláusulas do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais
O responsável financeiro receberá no e-mail a
confirmação da inscrição.

9º

Quase pronto!
A inscrição para o ano letivo já está concluída.
Agora, para finalizar e efetivar a matrícula acesse o
menu Títulos, no menu do portal do aluno, faça a
impressão e o pagamento, conforme apresenta a tela
abaixo.

Entregar 1 (uma) via do contrato devidamente assinado pelos
contratantes, na secretaria do Colégio, até o início do ano letivo
(17.02.2020).

A confirmação da matrícula se dará com a quitação do
boleto bancário (após 2 dias úteis do pagamento).
Se o (a) aluno (a) participa do Turno Integral
e/ou Atividade Complementar deve voltar ao
início e realizar o processo, separadamente!
A LISTA DE MATERIAIS será disponibilizada pela Agenda Digital.
Os BOLETOS DE 2020, a partir da 2ª parcela (vencimento em
janeiro), poderão ser impressos no portal do aluno e, também, serão
enviados por e-mail ao primeiro contratante.
Caso tenha dúvidas, durante o período de rematrícula (25/11 a 05/12),
estaremos com computador no Colégio para auxiliar.

Havendo pendências financeiras de
2019, o sistema não abrirá o
processo de rematrícula.

