
REMATRÍCULA 2020
ESPERANTO ONLINE



:: Atualize seus dados cadastrais
:: Atualize a ficha de saúde do seu filho
:: Contrate serviços extras
:: Tudo isso em poucos minutos!



• Em sua caixa de entrada, encontre um e-mail 
com o assunto: Colégio Esperanto – Senha Web.

• Anote o código de acesso e a senha que 
aparecerá logo abaixo do seu nome.

Caso não tenha recebido o e-mail com a Senha, favor solicitar
ao Canal do Marketing no Classapp, ou pelo         99277-9873.

João da Silva Santos Oliveira
123

AbAB1234

Obs: No e-mail recebido, aparecerão várias caixas com senhas (do aluno, do pai, da mãe 
e responsáveis financeiros). Você deve anotar apenas a que está com o SEU NOME.



Acesse o site do Colégio www.colegioesperanto.com.br
e clique em Esperanto Online



Insira o usuário (código de acesso) e a senha anotada do e-mail.

João da Silva Santos
123

AbAB1234

123

AbAB1234



Você cairá nessa tela:

Clique em 
Rematrícula



E depois em rematricular



Pronto! Agora é só começar o processo de Rematrícula.



Preencha todas as informações e clique em avançar.



Revise e atualize todos os seus dados. Isso é muito importante pra nós.



Revise e atualize todos os seus dados. Isso é muito importante pra nós.



A ficha de saúde é essencial em caso de emergência. Preencha com atenção.



Indique todas as pessoas que poderão buscar seu filho na escola.



Aqui aparecerá a 
matrícula que o aluno 
está cursando em 
2021

E aqui, a turma que 
ele irá em 2022. 

Assinale qual período 
ele irá cursar e avance

Atenção na tela de CONTRATAÇÃO:



Aqui aparecerá o resumo da sua contratação. Caso queira alterar 
algo, clique em “Revisar Curso” e retorne à tela anterior.

Se estiver tudo certo, basta Finalizar Rematrícula.



Pronto! Agora basta comparecer ao setor financeiro do Colégio 
apenas para assinar o contrato e realizar o pagamento.


