
ROTEIRO MATRÍCULA ON-LINE - VETERANOS

1. Acesse o site da escola (https://www.domboscomanaus.edu.br) e clique no banner de Matrículas abertas

2. Informe seu Usuário (nº do CPF do responsável financeiro) e senha. Clique no botão Entrar. Você será
direcionado para o portal de atendimento. (Em caso de esquecimento da senha, selecione a opção "esqueci
minha senha").

3. Já no portal do aluno, clique em Matrícula 2021. Você irá visualizar o formulário de renovação de matrícula,
com cinco passos.

Matrícula On-line - Veteranos.docx


Antes de iniciar, observe que há um seletor de alunos. Se você tiver mais de um filho na escola, deve fazer a
seleção do filho cuja matrícula irá renovar. Os cinco passos precisam ser feitos para cada filho.

Em seguida, o responsável clica no botão Continuar para iniciar o preenchimento dos dados. Os campos
assinalados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

5. No Passo 1, você atualiza as informações do ALUNO.



Após o preenchimento, clique no botão Salvar e siga para o Passo 2.



6. No Passo 2, atualize as informações do PAI do aluno.



Observe que, neste formulário, há a opção “Não desejo informar os dados do pai”, que deve ser usada em
caso de pais falecidos ou no caso do responsável pelo aluno não ter as informações do pai.

Após o preenchimento, o responsável clica no botão Salvar e segue para o Passo 3.

7. No Passo 3, é exibido o formulário para preenchimento dos dados da mãe, exatamente igual ao formulário
do pai. Preencha os dados da mãe, salve e siga para o Passo 4.

8. No Passo 4, preencha os dados do responsável financeiro. Se for o pai ou mãe, o que foi preenchido nos
passos 2 ou 3 será aproveitado. Após preencher, salve o formulário para liberar o passo seguinte.

9. No Passo 5, você visualizará a autorização de uso de imagem, o contrato da prestação de serviços
educacionais e boletos para pagamento.

Ao clicar nos documentos são emitidas todas as informações preenchidas. Após a leitura do documento,
assinale os termos de aceite.



O último documento contém os boletos para pagamento. A matrícula do aluno somente será ativada após o
pagamento.

10. Ao clicar em Finalizar Matrícula, será dada uma mensagem.

A escola receberá seus dados e fará a conferência. Se houver alguma pendência, a escola entrará em contato
para comunicá-lo.


