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GUIA DE REMATRÍCULAS ONLINE - 2018 

PORTAL CIAPORTE 

1º  Passo: Acessar o Portal Ciaporte 

1.1  Acesse o site do Colégio “www.erasto.com.br”. Clique na aba “Acesso do aluno” na parte 

superior da página, e em seguida clique na aba “Portal do Aluno Ciaporte”. 

 

 

1.2  Na tela seguinte, clicar em “Pais e Responsáveis”, e você será direcionado para a área de 

login no Portal Ciaporte. 
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1.3  Na área de login identifique-se escolhendo “Responsável pelo Aluno”. Na sequência, 

informe o Código do Aluno (nº de matrícula) e sua senha. 

 

1.3.1  O Código do Aluno (nº de matrícula) é composto de 5 caracteres numéricos e pode ser 

encontrado no campo de informações do boleto e também na carteirinha, conforme mostram 

as imagens abaixo. 
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1.3.2  A senha para o 1º acesso é o CPF do responsável financeiro. Fique atento para o fato de 

que, se o Portal já foi utilizado anteriormente, possivelmente a senha seja outra. 

Caso você não lembre sua senha, é possível restaurá-la de duas formas: 

- Preencha o login na Página Inicial e clique em “Esqueceu a sua senha?”. O sistema enviará 

automaticamente para você um e-mail com a sua senha. 
ou 

- Entre em contato através do telefone: (41) 3051-9701|3051-9702 e solicite restauração da 

senha de acesso ao Portal Ciaporte. 
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2º Passo: Assistente Rematrícula 

2.1  Ao entrar no Portal Ciaporte a tela inicial abaixo é exibida. Para explorar as funções do Portal 

Ciaporte clique nos itens do menu à esquerda da página.  As principais informações sobre o 

aluno encontram-se no item “Secretaria” do menu. 

 

 

2.2  Para iniciar o processo de Rematrícula, clique em “Rematrícula” na lateral esquerda da 

página, opte pela série que o(a) aluno(a) fará em 2018, e clique em “Assistente de Rematrícula”. 

Nota: Caso você não tenha acesso a aba de “Rematrícula” entre em contato com a Central de 

Atendimento. 
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2.2.1  Passo 1: Leia atentamente e acompanhe cada passo indicado, clicando sempre em 

“Próximo”. 

 

 

2.2.2  Passo 2: Atualização cadastral. É importante verificar todos os dados (do aluno, dos pais e 

dos responsáveis financeiro e pedagógico) com atenção, corrigir as alterações, preencher os 

campos em branco e obrigatórios. Caso a família queira mudar de responsável financeiro, a troca 

deverá ser realizada na Central de Atendimento. Para maiores informações entre em contato 

pelo telefone: (41) 3051-9701|3051-9702. 
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2.2.3  Passo 3: Interesse em Período Integral. Pais que pretendem vagas para os filhos, em 

período integral em 2018, devem dirigir-se até a Central de Atendimento para preenchimento 

de contrato específico referente ao período do CONTRATURNO. Para o período regular (tarde) 

o procedimento de rematrícula on-line deverá ser concluído, de acordo com esse manual. 

Lembrando que as vagas para o CONTRATURNO são limitadas, e que o preenchimento delas será 

por ordem de solicitação. Não serão realizadas reservas. 

 

 

2.2.4  Passo 4: Ciência dos Contratos. A relação dos contratos estará disponível para leitura dos 

pais. Não é necessário imprimir os Contratos, nem a Ficha de Saúde ou o Termo de Ciência. Para 

ter acesso a leitura, clique na figura a esquerda de cada item, conforme a imagem abaixo. 

Não há como passar para outro passo sem aceitar os termos do contrato, portanto clique em 

“Aceito os termos do atual contrato”. 
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2.2.5  Passo 5: Pagamento da 1ª parcela da anuidade. Neste passo os pais terão acesso a 

visualização de todas as parcelas do plano de pagamento, com impressão disponível apenas para 

a 1ª parcela da anuidade. As seguintes parcelas serão disponibilizadas 10 dias antes do 

vencimento. A vaga do aluno só estará garantida após a identificação do pagamento deste 

primeiro boleto. 

O valor da 1ª parcela da anuidade funcionará da seguinte maneira: 

Pagamentos entre 11/09/17 a 11/10/17 = R$ 200,00 
Pagamentos entre 12/10/17 a 07/11/17 = R$ 250,00 
Pagamentos a partir de 01/11/17 = R$ 300,00 
 
Nota: A partir de 11/10/17 o pagamento do boleto deverá ocorrer somente no setor Financeiro 
da Instituição. 

 

 

2.2.6  Passo 6: Assistente concluído. Parabéns, para garantir a vaga do seu filho efetue o 

pagamento da 1ª parcela. 
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Outras informações importantes: 

• Caso a opção “Rematrícula” não esteja disponível no Portal do Aluno (ver item 2º Passo: 

Assistente Rematrícula), consulte a Central de Atendimento para orientações. 

 

• Não serão feitas reservas de vagas, seja para o período regular ou integral. A única forma 

de garantir a Rematrícula é realizando o processo via Portal e efetivando o pagamento 

da 1ª parcela da anuidade. Em caso de período integral, buscar a Central de 

Atendimento para contrato de CONTRATURNO. 

 

• Após a data de 09/10/17 abriremos as Matrículas 2018 para alunos novos, utilizando as 

vagas remanescentes, isto é, aquelas que ainda não foram preenchidas durante o 

período de Rematrícula. Por isso não deixe de fazer o processo pelo Portal e aproveite 

os descontos concedidos na 1ª parcela da anuidade e garanta a vaga de seu filho para o 

próximo ano. 

 

• O horário de atendimento da Central de Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 

08h00 às 18h00, e do Financeiro é das 08h30 às 21h30. 

 

O objetivo deste manual é orientar o usuário na utilização do Portal Ciaporte durante o 

período de Rematrículas. Podem haver alterações na estrutura apresentada conforme o 

navegador utilizado e configurações operacionais do computador. Havendo uma nova 

versão do manual, o mesmo será disponibilizado e informado a todos os usuários. 

Em caso de dúvidas contate-nos através do telefone (41) 3051-9701|3051-9702 ou do  e-

mail “faleconosco@erasto.com.br”. 


