
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS

TUTORIAL PARA MATRÍCULAS ONLINE

Como acessar este sistema?

As matrículas para o ano letivo de 2021 estão abertas no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro.

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 2021,

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 ou (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.



2º passo:

MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS
Os responsáveis pela realização de novas matrículas deverão clicar no botão Área do Aluno,

disponível em nosso site: www.colegiocarmo.com.br

Em seguida, preencher o formulário intitulado: Matrícula 2021 (INSCRIÇÃO PARA NOVOS ALUNOS)

Neste formulário, o

responsável deverá

atualizar os dados

do aluno e anexar

os documentos

necessários à

renovação da 

matrícula para

o ano de 2021

Este formulário estará

disponível na tela

inicial do sistema e

é destinado apenas

à realização de

novas matrículas

Colégio Carmo - Cataguases
(32) 3421 2085  |  (32) 3421-3863

colegiocarmo.com.br

Matrícula 2021 (INSCRIÇÃO PARA NOVOS ALUNOS)

Matrícula 2021 (INSCRIÇÃO PARA
NOVOS ALUNOS)

Atenção:
O pagamento dos boletos referentes à primeira parcela de 2021, só poderá ser efetuado

24 horas após a data da sua emissão. 
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