


1 - Acessar o site do colégio: www.colegiosantissima.com.br

2 - Acessar o Portal do Responsável. 

Atenção: clique sobre o link acima com o botão direito 
do mouse e escolha a opção “abrir em uma nova guia”

http://www.colegiosantissima.com.br/


4 - Digitar a senha do responsável 

financeiro. Se for o primeiro acesso 

ao portal, cadastrar uma senha.

3 - Digitar o CPF do responsável 

financeiro. 

*****

*****



5 – Acesse “Matrícula 2022”, selecione o estudante e confirme. 

***

*****



6 - Antes de realizar a matrícula, fazer a atualização cadastral do 
aluno e dos responsáveis.

*****
*****

***

Após realizar as 
atualizações, retornar ao 
item “Matrículas 2022”.



7 – Confirmar novamente o nome do estudante. 

***

*****



8 – Alunos da 1ª série do Ens. Médio: escolher o Itinerário Formativo 

e confirmar.   

***

****
****

****
****

****
****



9 – Confirmar endereço de e-mail e número do telefone celular.   

***

*****

*****

*****

Neste e-mail, o Responsável pela
Matrícula receberá informações
importantes de acesso as plataformas
digitais:

- Aplicativo Agenda Franciscana

- E-mail Institucional do Aluno

- Portais (Responsável e Aluno)

É muito importante acessar o e-mail e
verificar as informações.



10 – Aceite da Contrato: clicar na frase em vermelho.   

*************
***



11 – Documentos (lista de material e outros), pagamento do boleto da 

matrícula e da taxa da APM (pode ser por PIX ou pelo PagSeguro).

***

*****



12 – Taxa da APM: 

pelo PagSeguro ou Pix – chave: 91.574.384/0001- 01



Se houver alguma dúvida no processo de
realização da matrícula, faça contato conosco,
durante o horário de atendimento da Secretaria:
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das
13h30min às 17h.

(55) 3322 4977 | 3322 8370 | 3322 6435 | 3303 5551

(55) 9 9190 0920

LEMBRE-SE:



Agradecemos a 
confiança em nossa 

proposta 
pedagógica e na 

equipe de 
profissionais do 

Colégio Franciscano 
Santíssima 
Trindade. 



www.colegiosantissima.com.br

(55) 3322 4977 | 3322 8370
3322 6435| 3303 5551

facebook.com/colegiosantissima/

@colegio_santissima

Pinheiro Machado, 122
Cruz Alta - RS

COLÉGIO FRANCISCANO 

SANTÍSSIMA TRINDADE


