


EXTRACURRICULAR
E FARROUPS+

TUTORIAL DE REMATRÍCULAS



O processo de rematrícula será feito através do Portal dos Pais, e as orientações constam 
neste tutorial. Para quaisquer dúvidas, a equipe da Secretaria está à disposição pelos telefones 
(51) 3455.1888, (51) 3455.1805 ou pelo e-mail secretaria@colegiofarroupilha.com.br.

NAVEGADORES HOMOLOGADOS PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL DOS PAIS/DO ALUNO: 

• Microsoft Internet Explorer 9.0; 

• Mozilla Firefox 11 ou superior; 

• Apple Safari 5 ou superior;

• Google Chrome 18 ou superior.



Acesse o Portal através do site www.colegiofarroupilha.com.br,
no link “Portal dos Pais”, disponível na guia “Acesso Rápido”.

ACESSO AO SITE E PORTAL



Usuário e senha: insira o seu usuário e a sua senha*.

*O usuário é o número do CPF do pai e/ou responsável. Caso não tenha recebido sua senha, basta clicar em “Esqueceu a senha?”, conforme figura abaixo, digitar seu usuário (CPF) e 

e-mail cadastrado no Colégio. Dessa forma, você receberá uma nova senha em seu e-mail. Caso não se lembre de seu e-mail cadastrado, basta entrar em contato com a Secretaria 

através dos telefones (51) 3455.1888, (51) 3455.1805 ou pelo e-mail secretaria@colegiofarroupilha.com.br.

ACESSO AO SITE E PORTAL



ACESSO AO SITE E PORTAL

Recuperação de senha: clique em “Esqueceu a senha?” e insira o CPF e o e-mail 
cadastrado no Colégio. A nova senha será enviada para o e-mail de cadastro.



EXTRACURRICULAR



Clique no nome do estudante que deseja rematricular.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (EXTRAS)



Clique no botão “Rematrículas”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (EXTRAS)



Clique em “Atividades Complementares”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (EXTRAS)



Clique em “Iniciar matrícula” na tela de Rematrícula Web.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (EXTRAS)



Aparecerá um box contendo informações relevantes. Leia tudo e clique em “Ok”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (EXTRAS)



VALIDAÇÃO DOS DADOS

AVISO - É importante revisar os dados de todas as abas. Em seguida, clique no botão “Avançar”.



Selecione as atividades que o estudante deseja cursar.

SELEÇÃO DE ATIVIDADES



Marque a caixa “Eu concordo” e em seguida, clique no botão “Finalizar”.

CONFIRMAÇÃO



A sua rematrícula foi concluída.

CONCLUSÃO DO PROCESSO



FARROUPS+



Clique no nome do estudante que deseja rematricular.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (FARROUPS+)



Clique no botão “Rematrículas”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (FARROUPS+)



Clique em “Atividades Complementares”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (FARROUPS+)



Clique em “Iniciar matrícula” na tela de Rematrícula Web.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (FARROUPS+)



Aparecerá um box contendo informações relevantes. Leia tudo e clique em “Ok”.

INÍCIO DA REMATRÍCULA (FARROUPS+)



VALIDAÇÃO DOS DADOS

AVISO - É importante revisar os dados de todas as abas. Em seguida, clique no botão “Avançar”.



Selecione os dias da semana em que o estudante deseja cursar e clique em “Avançar”.

SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA



Selecione as atividades que o estudante deseja cursar e clique em “Avançar”.

SELEÇÃO DE ATIVIDADES



Marque a caixa “Eu concordo” e em seguida, clique no botão “Finalizar”.

CONFIRMAÇÃO



A sua rematrícula foi concluída.

CONCLUSÃO DO PROCESSO



CONTRATOS



Clique em “Contratos”.

CONSULTA AOS CONTRATOS GERADOS



Clique em “Rematrícula”.

CONSULTA AOS CONTRATOS GERADOS



Clique no ícone da impressora no ano correspondente.

CONSULTA AOS CONTRATOS GERADOS
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