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ORIENTAÇÃO PARA REMATRÍCULA WEB 

Navegadores homologados para a utilização do Portal dos Pais/Alunos: 

 Microsoft Internet Explorer 9.0; 

 Mozilla Firefox 11 ou superior; 

 Apple Safari 5 ou superior; 

 Google Chrome 18 ou superior. 

 

O processo de rematrícula será feito através do Portal dos Pais, e as orientações constam no Guia de 

Rematrícula Web abaixo. Para quaisquer dúvidas, estamos à disposição pelo telefone (51) 3455.1846 ou 

pelo e-mail correialima@colegiofarroupilha.com.br. 

 

1. ACESSO AO SITE 

Acesse o portal através do site www.colegiofarroupilha.com.br, no link Portal dos Pais. 

 

SENHA DE ACESSO 

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. 
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Dessa forma, você receberá uma nova senha em seu e-mail. Caso não recorde seu e-mail cadastrado, basta 

entrar em contato com a Secretaria para liberar o acesso e gerar uma nova senha. 

 

 

2. ACESSO AO PORTAL 

Para acessar o portal, é necessário digitar seu usuário e sua senha, conforme orientação acima. 

 

 

Atenção: selecionar a unidade 3 -Centro de Ensino Médio Colégio Farroupilha Ten. Cel. Correia Lima 
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3. INÍCIO DA REMATRÍCULA 

 

 

3.1 – Clique no nome do estudante que deseja rematricular; 

3.2 – Clique no botão “Rematrícula”; 

3.3 – Clique em “Processo de Rematrícula”; 

3.4 – Quando abrir a tela de “Rematrícula Web”, com a janela “Cursos”, selecione o curso a ser 

rematriculado; 

3.5 – Somente depois de escolher o curso, será possível clicar no botão “Avançar”. 
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4. ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

 

É IMPORTANTE REVISAR E ATUALIZAR OS DADOS DE TODAS AS ABAS PARA CONSEGUIR AVANÇAR! 

                Para este ano, os seguintes campos serão de preenchimento obrigatório: 

             Responsável financeiro: nome completo, data de nascimento, RG, CPF, endereço completo, 

bairro, cidade, UF, CEP, telefone residencial, celular, profissão e empresa onde trabalha.  

4.1 – Clique na aba Aluno para revisar/atualizar os dados do estudante; 

4.2 – Clique na aba Mãe para revisar/atualizar os dados da mãe do estudante; 

4.3 – Clique na aba Pai para revisar/atualizar os dados do pai do estudante; 

4.4 – Clique na aba Responsável Financeiro para revisar/atualizar os dados do responsável financeiro do 

estudante; 

3.1 

3.2 

3.3 
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3.5 
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4.5 – Somente depois de clicar, revisar e atualizar TODAS AS ABAS, será possível clicar em Avançar. 

4.6 - Atualização da Ficha de Saúde (o preenchimento é obrigatório). 

No Campo “Educação Física”, você deverá confirmar a condição de “APTO” do estudante, já confirmada 

pelo sistema, ou alterá-la para “NÃO APTO”, caso o estudante não possa realizar Educação Física, 

informando no campo abaixo o motivo e entregando o atestado médico na Secretaria Escolar. 

 

 

 
 

 
 

Clicar em confirmar os dados e, após, em avançar. 
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5. EMISSÃO DO CONTRATO E SUA IMPRESSÃO  

 

O contrato de matrículas completo está disponível no site do Colégio, no link SERVIÇOS > DOCUMENTOS 

LEGAIS 

http://colegiofarroupilha.com.br/servicos/documentos 

 

 

. 

 

5.1

 

6.1 
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5.1 – Clique para encerrar a rematrícula. 

 

6 .CONSULTA AOS CONTRATOS GERADOS  

A consulta pode ser feita na aba Contratos. 

 

 


