
 

MANUAL DE REMATRÍCULA 2023 
 

Período de rematrícula: 1º a 16 de novembro de 2022 

 

Etapas da rematrícula 

 

Acesso ao sistema:  

No site do Colégio, clique na “área exclusiva” ou, no aplicativo do Porto, clique na aba Tesouraria no 
ícone Matrícula On-line. O sistema de rematrículas estará disponível a partir de 1º/11/2022 (terça-
feira). 

 

Assinatura:  

O contrato deverá ser assinado por todos os responsáveis pelo aluno. Para tanto, cada contratante 
deverá acessar a plataforma de rematrículas on-line. 

 

Usuário e senha:  

Caso você não tenha usuário e senha ou tenha esquecido esses dados, acesse: 
https://areaexclusiva.portoseguro.org.br/EsqueceuSenha.aspx. 

 

 Tutorial da rematrícula 
 

Para entender melhor o passo a passo do Sistema de Matrículas On-line, confira, nas telas a seguir, o 
tutorial desenvolvido pelo Colégio: 

1º Passo – Informe seu CPF e senha. 

 

 

 

https://www.portoseguro.org.br/
https://areaexclusiva.portoseguro.org.br/EsqueceuSenha.aspx


 

2º Passo – Selecione o(a) aluno(a) para quem será realizada a rematrícula.  

 

 

  



3º Passo – Valide os dados cadastrais dos responsáveis. Os campos em cinza somente poderão ser 
modificados pela atualização cadastral disponível no site do Colégio. 

E-mails cadastrados: É importante conferir o seu e-mail cadastrado, pois é por meio dele que será 
realizada a assinatura eletrônica do Contrato. Em caso de alteração de e-mail, atualize ANTES de dar 
continuidade ao processo de rematrícula. 

 

  



4º Passo – Valide os dados do responsável pelos pagamentos. 

 

 

 

 



5º Passo – Selecione o plano de pagamento. 

 

 

  



6º Passo – Clique para assinar o contrato. 

 

  



7º Passo – Você receberá um e-mail com um token de validação para autenticidade do processo de 
assinatura eletrônica. Digite esse token conforme indicado na tela abaixo. 

Observação: Caso o e-mail não esteja na caixa de entrada, verifique a pasta de spam ou lixo 
eletrônico do provedor de e-mail utilizado. 

 

Sobre o token: São seis letras maiúsculas que devem ser inseridas na caixa para finalizar o processo 
de assinatura eletrônica. 

 



8º Passo – O documento foi assinado. Agora, clique em “Avançar” para finalizar o processo. 

 

 

 

 

Ao finalizar o processo, será encaminhado o e-mail de confirmação de assinatura do 
responsável no processo de rematrícula 2023. 
 
Após a assinatura de todos os envolvidos, será encaminhado aos responsáveis por e-mail o 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
 
 



 
 
 

 
LEMBRETE   

O ALUNO SERÁ CONSIDERADO MATRICULADO DEPOIS DA(O): 
 

 
 Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais por todos os responsáveis 

pelo aluno. 
 
 Pagamento da 1ª parcela da anuidade com vencimento no dia 10/1/2023.  

Obs.: O boleto será disponibilizado em breve no site do Colégio. 
 
 Inexistência de qualquer débito com a Tesouraria em relação aos serviços educacionais 

prestados ao aluno ou a outro(s) dependentes(s) do(s) contratante(s). 


