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Passo a passo do processo de rematrícula e 
assinatura eletrônica do Contrato de 

Prestação de Serviços. 



IMPORTANTE: 

Caso a rematrícula não seja efetivada no período determinado, o 

aluno será enturmado no horário que houver disponibilidade de vagas, 

independente do período frequentado em 2021 

Etapas da rematrícula 

Status durante o processo de rematrícula 

 

 

Do dia 03 (a partir das 12h) a 30 de novembro de 2021 
 

 

 
 
 

 

 

1. Pré-rematrícula via Portal Educacional, efetivada somente pelo 

responsável financeiro do aluno, com usuário e senha de acesso 

 

2. Assinatura eletrônica do Contrato de Prestação de Serviços via Token, 
que os responsáveis (financeiro e acadêmico) recebem nos e-mails 
cadastrados 

 
 

 
 

 

 

 

1. Candidato: processo pendente no Portal, ainda não concluído por 
parte do responsável financeiro 

 

2. Pré-reserva: processo de pré-rematrícula concluído, via Portal 
 

3. Reserva: realização da assinatura eletrônica do Contrato de Prestação 
de Serviços pelos responsáveis (financeiro e acadêmico), via e-mail 

 

4. Ativo: rematrícula efetivada, após o pagamento da primeira parcela 
dos serviços 2022 

Período de rematrícula 



Importante 

 

 

1. E-mails cadastrados: é crucial conferir a digitação, será através deles 
que será realizada a assinatura eletrônica do Contrato, por parte dos 
responsáveis (financeiro e acadêmico). Em caso de alteração de e-mail, 
entre em contato com a Secretaria Escolar ANTES de dar continuidade 
ao processo de pré-rematrícula. 

Sendo o responsável financeiro e o responsável acadêmico pessoas 
diferentes, não é possível utilizar um único endereço de e-mail no ato de 
assinatura eletrônica do Contrato de Prestação de Serviços, ou seja, nestes 
casos o cadastro deverá apresentar contas de e-mails diferentes para cada 
responsável. 

 

2. Endereço residencial: se houve alteração do endereço residencial, é 
necessário entregar um comprovante atualizado na Secretaria Escolar 

 
 

3. Alteração dos responsáveis (financeiro ou acadêmico) e/ou da 
forma de pagamento: a substituição deve ser efetivada pessoalmente, na 
Secretaria Escolar, mediante o cumprimento das normas estabelecidas e a 
assinatura de um novo Contrato, excepcionalmente impresso 

 

 
 

 

Não realizar o processo de pré-rematrícula no Portal do Aluno, 
caso se tenha a intenção de alteração da forma de pagamento, 

responsável financeiro e /ou pedagógico para o Ano Letivo 2022, 
assim como alteração de e-mails e endereço de correspondência. 

 

Procure a Secretaria Escolar para regularizar os dados cadastrais. 

Alterações cadastrais 



 
 

 

LOGIN DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO PORTAL 
 

 
 
 

>Acesse o Portal Educacional no site e depois clique no Portal do 
Aluno: 

 
 

 
>USUÁRIO: número do CPF (sem pontos e sem traços) do responsável 
financeiro 

 

>SENHA: senha de uso pessoal do responsável financeiro 
 

>Clique em ACESSAR 

Tutorial de rematrícula 

1º PASSO 

https://www.cruzazulsp.com.br/educacao/portal-educacional/
http://portaleducacional.colegiopm.com.br/FrameHtml/Web/App/Edu/PortalEducacional/login/
http://portaleducacional.colegiopm.com.br/FrameHtml/Web/App/Edu/PortalEducacional/login/


Mudança de status de “candidato” para 
“pré–reserva” 

 

 

ACESSO AO PROCESSO DE PRÉ-REMATRÍCULA 2021 
 

 

> Ao realizar o LOGIN, o responsável financeiro deve acessar o ícone 

de Rematrícula     localizado no MURAL do lado esquerdo da tela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PASSO APRESENTAÇÃO 
 

 

> Além das instruções sucintas sobre o processo de rematrícula, o 

responsável financeiro encontrará o link de acesso ao documento 

PORTARIA SUP 0012.V2. Este documento traz as informações sobre 

a concessão de bolsas de estudos e premiações ao sistema de 

educação da Cruz Azul (mantenedora do Colégio PM). 
 
 

ATENÇÃO: ao clicar no botão     no canto direito da tela, o responsável financeiro 
está ciente e de acordo com os termos e condições que se aplicam à concessão de bolsas para 

o período letivo 2021 

2º PASSO 

https://www.cruzazulsp.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-PORT.SUP_.0012-2-Concess%C3%A3o-de-Bolsas-de-Estudo-2022.pdf


IMPORTANTE: 

Se o responsável financeiro der continuidade ao processo com os dados 

incorretos, a pré-rematrícula não será efetivada e, com isso, será 

necessário entrar em contato com a Secretaria Escolar para reiniciar todo 

o processo de REMATRÍCULA 2022 

PERÍODO LETIVO 
 
 
 

>Leia atentamente as informações apresentadas e dê continuidade ao 
processo clicando no botão   no canto direito da tela 

 

>Se necessário, entre em contato com a Secretaria Escolar para mais 
informações 

 
 

 

CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO ALUNO 
 

 

>Confira com atenção os dados cadastrais do aluno, dos pais e dos 
responsáveis (financeiro e acadêmico) 

 

 

 

 

> ABA DADOS DO ALUNO 
Confira com atenção os dados cadastrais do aluno e dos pais. 

 
> ABA RESPONSÁVEIS 

Confira com atenção os dados cadastrais dos responsáveis acadêmico 
e financeiro. 

 
> ABA SAÍDA SEGURA 

Nesta aba, o responsável financeiro deve preencher as informações 
necessárias para fortalecer e facilitar a saída do aluno durante o 
período de aulas em 2022. Após o preenchimento completo, clique no 
botão  no final da tela. 

 

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

4º PASSO 

5º PASSO 



> 

>Caso todas as informações estejam corretas, dê continuidade ao 
processo de pré-rematrícula clicando no botão   no canto direito 

da tela 
 
 

FICHA DE SAÚDE 
 

>Neste passo, o responsável financeiro deve preencher as informações 

necessárias referente a saúde e as possibilidades de atendimento 

médico do aluno e o tipo sanguíneo do aluno. Após o preenchimento 

completo, clique no botão  no final da tela. 

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

>Dê continuidade ao processo clicando no botão  no canto 

direito da Tela. 
 

 

 
 

6º PASSO 



IMPORTANTE: 

A rematrícula do aluno ainda não foi concluída, pois há as etapas de 

assinatura eletrônica e pagamento da primeira parcela de mensalidade 

e material didático 

FINALIZAÇÃO DA PRÉ-REMATRÍCULA 
 
 

>Neste passo, o responsável financeiro visualizará o Contrato de 

pré-rematrícula 2022 

>No documento, constam os dados cadastrais do aluno, dos pais e 

responsáveis, assim como a forma de pagamento para a leitura, não sendo 

necessário fazer a impressão 

 
>Estando de acordo com as informações apresentadas, clique em “LI E 

ACEITO OS TERMOS DO CONTRATO > FINALIZAR MATRÍCULA” na parte 

inferior do documento 
 
 

 

 

 

>Ao finalizar este processo, o responsável financeiro concluiu a 

pré-rematrícula 2022 do aluno, passando do status de “candidato” para 

“pré-reserva” 
 

 

 

7º PASSO 



Assinatura eletrônica 

Mudança de status de pré–reserva 
para reserva 

 

 

 
 

 

 

1. Após finalização do processo de pré-rematrícula no Portal, em até 03 

(três) dias utéis, será enviado um e-mail para os responsáveis (financeiro e 

acadêmico), para a realização da assinatura eletrônica do Contrato de 

Prestação de Serviços 2022, via Token. 

 

 
2. Caso o e-mail não esteja na caixa de entrada, verifique a pasta de 

spam, o lixo eletrônico, a mala direta, os filtros e as abas do provedor de 

e-mail utilizado. 

 

 
3. No e-mail enviado pela CLICKSIGN, ao clicar no botão “visualizar para 

assinar”, os responsáveis (financeiro e acadêmico) abrem o Contrato de 

Prestação de Serviços para a imprescindível leitura e a assinatura 

eletrônica. 



 
 

4. Leia atentamente o Contrato de Prestação de Serviços e clique no 

botão “Assinar” SOMENTE se todas as informações estiverem corretas 
 

 
 

 
 

 

 

5. Após clicar no botão “Assinar”, o responsável recebe um novo e-mail 

com o Token de validação. São 6 (seis) letras maiúsculas que devem ser 

inseridas na caixa para finalizar o processo de assinatura eletrônica, 

conforme as imagens abaixo: 



 
 

 
 

 

 
 

 

6. Ao finalizar o processo, será encaminhado o e-mail de confirmação de 

assinatura do responsável no processo de rematrícula 2022 do Colégio PM 

 
7. Após a assinatura de todos os envolvidos, será encaminhado o 

Contrato de Prestação de Serviços aos responsáveis, por e-mail 



cruzazulsp.com.br/educacao 

LEMBRETE: O ALUNO APENAS SERÁ 
CONSIDERADO MATRICULADO/ATIVO APÓS: 

 
O cumprimento de todas as etapas do processo de pré-rematrícula 

no Portal 

 
A assinatura do Contrato de Prestação de Serviços oficial, 

encaminhado via e-mail, para os responsáveis (financeiro e acadêmico) 

 
Para pagamentos via Boleto Bancário ou Débito em Conta, serão 

emitidos boletos para pagamento da 1ª parcela da mensalidade e dos 

materiais didáticos de 2022, que poderão ser impressos EM BREVE. 

Para o desconto em Folha, o mesmo será realizado no 5º dia útil do 

mês de fevereiro de 2022, desde que o processo de Rematrícula 

seja realizado dentro do prazo estabelecido. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

@cruzazuldesaopaulo 

@cruzazul.sp  

youtube.com/cruzazuldesaopaulo 

https://www.cruzazulsp.com.br/educacao/unidades/
https://m.facebook.com/Cruzazuldesaopaulo?_rdr
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.youtube.com/channel/UCTqhuNWHYppyF1yPrfjgc5w

