
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 
(Alunos Veteranos)

TUTORIAL PARA MATRÍCULAS ONLINE

Como acessar este sistema?

As matrículas para o ano letivo de 2022 já estão abertas.
Os pais não precisam ir até a escola para garantir a vaga do seu filho. Todo o processo será online.

As renovações e as novas matrículas poderão ser feitas pelo nosso site, através do Sistema Polygonus.

Atenção:

Tanto a renovação, quanto a realização de novas matrículas, só poderão ser feitas

pelos pais ou responsáveis dos alunos.

Para acessar o sistema de

matrículas, clique no botão:

Área do aluno

Para acessar e preencher o formulário de renovação de matrícula para o ano letivo de 2022,

os responsáveis pelos alunos já matriculados deverão acessar o sistema com o seu respectivo

nome de usuário e senha. 

Neste campo o responsável deve digitar

o seu CPF como nome de usuário
Caso não se lembre da sua senha, o responsável deve

clicar em: Esqueci minha senha.

A senha será enviada para o seu e-mail pessoal,

já cadastrado em nosso sistema.

Se o método acima não funcionar, o responsável

deve entrar em contato com a Secretaria do colégio

pelos telefones:

(32) 3421 2085   |   (32) 3421 1420   |    (32) 3421 3863

1º passo:

Ao acessar o sistema, o responsável será direcionado para a próxima tela, onde estará

disponível o formulário para a renovação de matrículas.

O acesso deve ser feito através de um computador, pelo site do Colégio Carmo (www.colegiocarmo.com.br),

clicando no botão: Área do Aluno.

Matrículas 
2022

Com você,
do Infantil

ao Vestibular.



2º passo:

2022

2022

Neste formulário, o

responsável deverá

atualizar os dados

do aluno e anexar

os documentos

necessários à

renovação da 

matrícula para

o ano de 2022

O preenchimento das informações é dividido em 6 etapas. Para rematrícula, quando são as mesmas

informações do ano anterior, os campos já estão preenchidos. Caso haja alguma mudança em relação

a este ano, basta que os dados sejam atualizados. Com relação à documentação a ser anexada, caso

já tenha informado anteriormente, não será preciso enviar novamente.

Após preencher todos os dados, você pode clicar e baixar os documentos de matrícula,

ler e assinalar as opções “Estou de acordo”. 
Então, para finalizar, basta clicar no link para abrir o boleto bancário de pagamento

desta 1ª parcela de rematrícula.



3º passo:

Processo de matrícula concluído com sucesso. A matrícula do aluno será efe�vada após 
o pagamento da parcela 01/2022.

Antes de Finalizar Matrícula,

clique no link para gerar

o boleto referente à

parcela 01/2022

ATENÇÃO:

Atenção:
O pagamento dos boletos referentes à primeira parcela de 2022, só poderá ser efetuado

24 horas após a data da sua emissão. 

Ao clicar em

Finalizar Matrícula,

você verá a

seguinte mensagem: 

Qualquer dúvida a respeito do processo de matrículas e rematrículas,

por favor, entre em contato com a Secretaria / Tesouraria da escola.

Estes são nossos canais de atendimento, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h: 

(32) 3421-2085

(32) 3421-3863

(32) 3421-1420

E-mails:

Fale com a Direção Pedagógica: pedagogico@colegiocarmo.com.br

Fale com a Tesouraria: tesouraria@colegiocarmo.com.br

secretaria@colegiocarmo.com.brFale com a Secretaria: 

Colégio Carmo - Cataguases

colegiocarmo.com.br
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