
 

Caxias do Sul, 11 de novembro de 2020. 

Assunto: Circular nº 25 de Rematrícula – ENSINO MÉDIO / 2021 

Turno da MANHÃ 
 
Srs. Pais e Responsáveis: 
 

O Colégio La Salle Caxias informa o período de REMATRÍCULAS para o ANO LETIVO 2021: 
 

  
 

1- O processo de rematrícula é On-line: basta o responsável financeiro acessar o Portal do Aluno no site 

da Escola: www.lasalle.edu.br/caxias     

 

 

2- Todo o processo é autoexplicativo; também há um vídeo tutorial com o passo a passo a ser realizado, 

disponível em www.lasalle.edu.br/caxias     

3- Em caso de alteração de responsável financeiro, de mudança de endereço ou alteração de outros 
dados, é necessário comparecer na Secretaria Escolar para as atualizações, ANTES DE EFETIVAR A 
REMATRÍCULA ON-LINE, pois no decorrer do processo só é possível a atualização de e-mail e telefone. 
A matrícula não será realizada se houver pendências de documentos na secretaria. 

4- O boleto correspondente à rematrícula (1ª parcela 2021), com vencimento em 11/01/2021, já fica 
disponível para impressão na conclusão do processo de rematrícula.    

5- Não há reserva automática de vaga. Caso o responsável financeiro não efetive a rematrícula, quitando 
o boleto até 11/01/2021, a vaga será disponibilizada a alunos em lista de espera. 

6- Conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, não há possibilidade de escolha de 
professora e colegas de sala de aula. 

7- O valor de cada mensalidade para o ano letivo 2021 (12 parcelas) para o ENSINO MÉDIO – 1ª, 2ª e 3ª 
SÉRIE –  é de R$ 1.077,00 (hum mil e setenta e sete reais). 

8- A lista de material estará disponível, também no site da Escola. 
 

Mais esclarecimentos, na Secretaria. 
Atenciosamente, 

Patricia Dall´Oglio 
Supervisão Administrativa 

ATENÇÃO! IMPORTANTE! 

 Para iniciar o processo de rematrícula, tenha em mãos seu usuário e senha de responsável 
financeiro. 
Caso não recorde estes dados, o responsável financeiro deverá comparecer à Secretaria da Escola para 
providenciá-los, pois, por questão de segurança, não serão disponibilizados por telefone ou a terceiros. 

 No ato da rematrícula, você deverá escolher o plano de pagamento a partir de duas modalidades: 
 1ª Parcela 2021: você pagará a escola mês a mês, com vencimento no dia 10. 
 Pgto. Anual 2021: você poderá pagar o total das 12 parcelas antecipadamente, em um único 

boleto com vencimento em 11/01/2021. 

 Para conseguir realizar o processo de rematrícula on-line é necessário não ter débitos de 
mensalidades anteriores à data da matrícula. Se houver pendências, o responsável financeiro 
deverá quitá-los ou procurar a tesouraria para a regularização. 

 

 

de 12 de novembro a 11 de dezembro de 2020 

 

ACESSO   RESTRITO            PORTAL DO ALUNO           clique e acesse 

http://www.lasalle.edu.br/caxias
http://www.lasalle.edu.br/caxias


 


