
 
 
 
 

Passo a passo para efetivação da matrícula e 
assinatura do contrato. 
 
1. O primeiro passo é entrar no Painel do Aluno. 
 

2. Agora você deve escolher as opções da matrícula. 
 
As opções aparecem abaixo do quadro de dados do seu filho, se você tiver 
mais de um filho, as opções aparecem logo abaixo de cada filho. 
Clique em “Clique aqui para escolher as opções de pagamento “, será 
aberto o pop-up. 
 

• No pop-up será mostrado as 3 opções de pagamento. 
• Se você escolher a opção de parcelamento, terá que escolher mais 

abaixo a data dos vencimentos. 
• Se optar para pagamento a vista, não será mostrada a opção de data 

dos vencimentos. 
• Do Mini Maternal ao Fundamental I 5º Ano, será mostrado a opção 

de escolha do período. 
• Do Fundamental II e Ensino Médio, não será mostrado a opção de 

escolha do período. 
• Após escolher as Opções, clique em “Enviar Opções”. 

 
3. Após enviar as Opções, uma mensagem no pop-up aparece mostrando 
que foi enviada com sucesso. 
 
 
 



 
 
No dia 09/11/2020 as matrículas serão gradativamente efetivadas e serão 
formulados o Requerimento da Matrícula e o Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais compostos em um só documento que será assinado 
digitalmente pelo responsável. 
 
Esta assinatura digital tem a mesma validade jurídica de um contrato 
assinado presencialmente. 
 
Após a secretaria preparar este documento, você recebera por e-mail um 
aviso para assinar o documento On-Line. 
 
É importante manter seu endereço de e-mail sempre atualizado no Painel 
do Aluno. 
 

4. Você receberá na sua caixa de mensagem que utiliza normalmente, um 
e-mail da plataforma de assinatura com o assunto “Colégio Floresta via 
Clicksign”. 
 
• Na mensagem consta o nome do documento em PDF, geralmente 

será o nome do aluno. 
• O processo da assinatura é muito simples e é feito em ambiente 

certificado 100% seguro. 
• Para iniciar a assinatura clique em “Visualizar para assinar”. 

 
5. Ao clicar em “Visualizar para assinar”, a tela do contrato será mostrada 
no seu navegador e você poderá ler na íntegra antes de assinar. 
 
• Agora clique em “Assinar”. 

 
6. Na próxima tela, confira seus dados e clique em “Próximo”. 
 
 



 
 
7. Após clicar em “Próximo”, será enviado para o seu e-mail uma 
mensagem contendo o Token da assinatura. 
 
• Insira o código recebido no espaço solicitado. 
• Clique em “Finalizar”. 

 
Pronto, documento foi assinado com sucesso. 
 
Em alguns dias, você receberá via e-mail o documento assinado por ambas 
as partes e deverá ser guardado com segurança pois trata-se de um 
documento oficial. 
 
Os boletos de pagamento 2021 estarão disponíveis no painel do aluno. 
 
Sua matrícula para 2021 foi efetivada com sucesso, agradecemos 
confiança. 
 
Colégio Floresta  


