
MANUAL DE 
MATRÍCULA 2021



Para efetivar a matrícula 2021 siga:

Acesse: www.colegiogiordano.com.br

Clique em: ACESSO RESTRITO

about:blank


Digite o Login e Senha:

Obs: caso não tenha feito ainda o cadastro recomendamos fazê-lo.



No Canto Esquerdo da página, Clique em 
Rematrícula/Matrícula: 2021



Leia com atenção a tela:

Neste Campo estará os dados: 
Responsável Financeiro 1

Neste Campo estará os dados: 
Responsável Financeiro 2

Estando correto os dados clique em INICIAR. 
Caso não, enviei uma mensagem no ClipEscola ou e-mail 

(matricula@colegiogiordano.com.br) 



Próximo Passo:

Selecione a Turma

* Caso queira mudar seu(sua) filho(a) de horário Não Prossiga, entre

em contato conosco para verificar se temos vaga no período oposto:



Próximo Passo:

Escolha a forma de pagamento da anuidade.

Lembrando que os valores da Entrada variam conforme as fases descritas no plano

de Rematrícula.

• Nesta tela apresentará o valor da anuidade do curso (valor integral)

• No contrato constará o seu desconto de pontualidade - Cláusula 10ª.



Próximo Passo:

Escolha a forma que deseja pagar o material didático:

Para pagamento à vista concederemos um desconto de 5%.



Próximo Passo:

Assinale a saída.

Assinalando “Com Pessoas autorizadas”

Incluir Pessoa



Digite as Informações das pessoas autorizadas a retirarem seu(sua) filho(a).

É muito importante para nós que os dados sejam preenchidos com muita atenção.

Escolher Arquivo: Anexe o RG ou documento com foto: Caso não tenha o

arquivo, posteriormente deverá ser enviado. Continue o procedimento.



Finalizando o campo das Informações das pessoas autorizadas.

Abaixo clique em

Aguarde alguns segundos que o sistema gerará os documentos.

Dependendo de sua Internet o processo pode demorar até 1 minuto.

Não feche a página!



Seguindo para a próxima página os responsáveis financeiros 1 e 2

precisam assinar os documentos digitalmente.

Cada responsável receberá um Token no e-mail.



Neste lugar terá seu nome e – mail do responsável 1

Neste lugar terá seu nome e – mail do responsável 2

CLIQUE PARA VISUALIZAR OS DOCUMENTOS:
Contrato e Requerimento

Depois de lido Clique em Assinar 2 
documentos: Você receberá no seu e-mail o 

token de confirmação 

Depois de lido Clique em Assinar 2 
documentos: Você receberá no seu e-mail o 

token de confirmação 

CLIQUE PARA VISUALIZAR OS DOCUMENTOS:
Contrato e Requerimento

Clicando no Botão, siga até a página 
seguinte deste manual

Clicando no Botão, siga até a página 
seguinte deste manual



Confirmação dos dados Responsável 1:

Clique em próximo



Acesse seu e-mail e digite o Token Recebido

Após digitar, clique em finalizar.



Desça a página e faça o mesmo procedimento no Responsável 2

Clique e siga os mesmo 

procedimentos



Terminando o responsável 2 clique em continuar 



Siga as instruções e efetue o pagamento da Entrada e o Material didático (Valores que foram 
escolhidos no início do processo).
Você será redirecionado para uma página Segura  da CIELO. 
O link de pagamento da Fase promocional respeitará rigorosamente os valores enviados na 
proposta. Caso não efetue o pagamento, e passar da data os valores mudarão. 

PAGAMENTO





Os pais e/ou responsáveis que sintam necessidade de maiores 

esclarecimentos, favor entrar em contato preferencialmente pelo:

Categoria Secretaria matricula@colegiogiordano.com.br


