ALUNOS NOVATOS
22/nov a 30/dez
Investir em tecnologia e proporcionar mais conforto, comodidade e agilidade no atendimento é o
nosso foco. Por isso, entre os dias 22 de novembro e 30 de dezembro, a matrícula on-line
estará disponível. Veja como vai funcionar.
Para que seja possível realizar a matrícula on-line é necessário que o responsável contratual tenha
recebido os dados para acesso ao ambiente.
Entre 22 de novembro e 30 de dezembro, o usuário estará apto a realizar o procedimento de
matrícula on-line. Após esse período não haverá a garantia de vagas, ﬁcando sujeito à
disponibilidade.
Vamos ao passo a passo

1
Clicar em “Acesso Restrito” no “Espaço do
Aluno” do site www.ccpa.com.br e informe a
opção de acesso “Pais/Responsáveis”

2
Fazer o login com os dados do responsável
contratual (email e senha).
Caso tenha esquecido a senha de
acesso, clique em “Esqueceu a senha?”
IMPORTANTE:
Somente o responsável contratual
tem permissão para realizar a
Matrícula On-line.

3
Selecionar no menu a opção "Matrícula"

4
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Selecionar o(a) aluno(a) e clicar em "Continuar"
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*Obs.: Caso o(a) aluno(a) não apareça na lista,
veriﬁque se o usuário é o responsável
contratual e/ou se o(a) aluno(a) encontra-se
apto a ser matriculado(a).

5
Atualizar os dados do(a) aluno(a) a ser
matriculado(a), selecionar os documentos
solicitados (em formato PDF) e clicar em
"Continuar"

6
Enviar uma foto seguindo os critérios
indicados e clicar em “Salvar”.

7
Veriﬁcar os dados do responsável
contratual e atualizar o que for necessário.
Em seguida, conﬁrmar a leitura dos Termos
e clicar em "Conﬁrmar"

8
Aguardar a análise dos documentos
pela secretaria. O contato ocorrerá
através do e-mail informado no ato
do cadastro.

ALUNO TESTE 01

ALUNO TESTE 02

ALUNO TESTE 01

ALUNO TESTE 02

ALUNO TESTE 03

9
Efetuar o pagamento referente à matrícula.
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A primeira etapa da matrícula foi ﬁnalizada. Na sequência deverá ser feita a escolha
entre as seguintes formas de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.
Veja, a seguir, o passo a passo para cada uma das formas de pagamento.

Pagamento através de BOLETO BANCÁRIO
Selecionar a forma de pagamento "Boleto"
e clicar em "Concluir".

Clicar no botão "Boleto" para sua visualização
e/ou impressão. Clicar em "Concluir".
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O status "Matrícula Pendente" será alterado para
"Matriculado" somente após a efetivação do pagamento
do boleto bancário.
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Quando essa efetivação ocorrer, ao selecionar
o(a) aluno(a) matriculado(a), surgirão as opções
de visualização e/ou impressão do
"Recibo de Matrícula" e da "Lista de Material".

Pronto! A matrícula terá sido efetuada de forma rápida e tranquila,
valorizando o seu tempo e trazendo mais conforto e comodidade para você.

Pagamento através de CARTÃO DE CRÉDITO

Selecionar a forma de pagamento “Cartão de
Crédito”, preencher os dados do cartão e clicar
em "Concluir".

Clicar em “Concluir”

Ao selecionar o(a) aluno(a) matriculado(a),
surgirão as opções de visualização e/ou
impressão do "Recibo de Matrícula" e da
"Lista de Material".
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Pronto! A matrícula terá sido efetuada de forma rápida e tranquila,
valorizando o seu tempo e trazendo mais conforto e comodidade para você.

