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Passo a passo de como realizar a 
rematrícula 2023 via portal



Neste ano teremos duas 
alterações significativas para 
o processo de rematrícula:

1. A rematrícula via portal só pode 
ser realizada pelo responsável 
financeiro

2. Durante o processo de 
rematrícula, será enviado um 
token/chave para confirmação via 
e-mail

3. Após a rematrícula, será enviado 
um e-mail com o contrato para o 
responsável financeiro



Acessando o portal do aluno
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Endereço direto: http://portal.dombosco.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/

Ou acesse via portal: www.dombosco.br e entre  no item de menu “Rematrícula”

http://portal.dombosco.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/
http://www.dombosco.br/


Após autenticar no portal, verifique os dados do(a) aluno(a) e se está no curso/série 
atual, depois clique em Rematrícula conforme mostrado na imagem abaixo
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Agora é só seguir os passos indicados pelo portal
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Verifique se o curso, série e ano letivo estão corretos para a rematrícula
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Agora é necessário que verifiquem e corrijam os cadastros dos alunos e dos 
responsáveis financeiro e acadêmico, de acordo com as abas “Dados pessoais” e 
“Responsáveis”, lembrando que após alguma alteração deve-se clicar no botão 
“Atualizar informações”
É muito importante este preenchimento
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Nesta fase deve-se incluir os dados da ficha saúde da criança
É muito importante este preenchimento
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Nesta fase será necessária a escolha do plano de pagamento
Clicando em “Detalhar Parcelamento” que fica abaixo de cada plano, é possível 
visualizar como ficarão as parcelas no ano letivo
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Os planos seguem abaixo:
É importante saber que existem períodos de rematrícula que possuem parcelamento na 
primeira anuidade escolar, veja abaixo:
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Plano de Pagamento – 12 PARCELAS: Vencimento da 1ª. Parcela 
da anuidade em dezembro

Plano de Pagamento – 12 PARCELAS – 12 PARC(2x): Parcelamento 
da 1ª. Anuidade em duas vezes, sendo a primeira em novembro 
e a segunda em dezembro

Plano de Pagamento – 12 PARCELAS – 12 PARC(3x): Parcelamento 
da 1ª. Anuidade em três vezes, sendo a primeira em outubro a 
segunda em novembro e a terceira em dezembro

No exemplo ao lado, está descrito “Ensino Fundamental 9”, 
pois utilizamos para criar esta documentação. O texto deverá 
possuir informação de acordo com a série que está gerando 

a rematrícula



Ao avançar, será mostrado o contrato para que seja assinalado que “Leu e aceita os 
termos do mesmo”, após deve-se clicar no botão “Assinar contrato”
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Será enviado um e-mail no endereço contido no cadastro do responsável financeiro, 
informando o “token/chave” para que seja incluso no campo do formulário abaixo, 
depois clicar no botão “OK”
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O conteúdo do e-mail é mostrado abaixo. Observe o token/chave enviado que deve 
ser copiado e incluso no processo de rematrícula
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Veja como chegará o e-mail na caixa postal do responsável financeiro
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Depois que incluiu o token/chave na tela específica e clicou no botão “OK”, deverá 
aparecer a mensagem abaixo, o qual informa que a validação do token/chave teve 
sucesso

Depois, ainda com o contrato aberto na 
tela, deve-se clicar no botão “Finalizar 
matrícula”

Ao finalizar a rematrícula aparecerá a tela abaixo
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Havendo outros(as) filhos(as) para o processo de rematrícula, deve-se alterar o aluno 
ativo no portal através do menu “ALTERAR ALUNO”.
Deve-se atentar e escolher o ano/série atual que o(a) aluno(a) está cursando para iniciar 
o processo de rematrícula seguindo todos os passos conforme explicado neste 
documento

Ao clicar em “ALTERAR ALUNO” será 
apresentada a lista de alunos vinculados com 
o cadastro do responsável financeiro ativo, 
deve-se escolher o(a) aluno(a) na série/turma 
atual. Após deve-se iniciar o processo de 
rematrícula



Pronto, o processo de 
rematrícula foi realizado.
A reserva da vaga fica sujeita 
a confirmação de pagamento 
da 1ª. anuidade.

Havendo qualquer dúvida 
entre em contato com a 
secretaria do Colégio através 
do telefone (19) 3471-9700 ou 
pelo e-mail 
secretaria@dombosco.br


