EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
Verifique em seu navegador web (Chrome, Firefox Internet Explorer, Opera) se o anti-popup está
habilitado. Caso tiver, desabilite temporariamente.
•

Acesse o website do Banco Santander: https://www.santander.com.br/2-via-boleto

Após acessar o link acima, a tela abaixo será exibida para você, então marque a opção Código de
Barras, e continuando digite o CPF do Pagador que neste caso, é o CPF do Responsável Financeiro
que foi cadastrado na Secretaria da Escola no ato da matrícula ou rematrícula. Na sequência, com a
linha digitável¹ em mãos, insira a numeração no campo Código de Barras, e em seguida, marque a
opção Não sou um robô. O boleto então será emitido para você.

Obs.: Todos os procedimentos acima, também poderão ser aplicados para mensalidades em
atraso até 90 dias. Após o prazo citado, o (a) responsável deverá procurar a Escola Adventista da
Serra

OBTENÇÃO DA LINHA DIGITÁVEL
1) No Portal da Educação Adventista:
•

Acesse o website da Escola Adventista da Serra: https://serra.educacaoadventista.org.br/

Após acessar o link acima, a tela abaixo será exibida para você, então na parte superior a direita,
clique na opção Login, digite seu e-mail e senha, e posteriormente, clique em Entrar.
Obs.: Caso não consega entrar, clique na opção ao lado de Login, em Cadastro, e realize o seu.

Um painel com diversas funcionalidades será exibido conforme imagem abaixo, porém atente-se
apenas ao menu à esquerda, mais especificamente em Financeiro.

Ao clicar sobre Financeiro, escolha a opção Histórico de Pagamento conforme imagem abaixo.

Clique sobre o(a) aluno(a) escolhido(a), confirme o nome e turma do(a) mesmo(a), então clique
sobre a mensalidade A VENCER, conforme imagem abaixo.

Será exibida a linha digitável, e então poderá copia-la e/ou anota-la.

2) No aplicativo Educação Adventista:
•

Download para iOS:
https://apps.apple.com/br/app/educa%C3%A7%C3%A3o-adventista/id1192416256

•

Download para Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cpb.academico&hl=pt_BR

Após realizar o download do aplicativo, será necessário acessar com login e senha. Clique sobre
Login, digite seu e-mail e senha e clique em Entrar.
Obs.: Caso não conseguir entrar, clique na opção abaixo de Login, em Inscrever-se, e se inscreva.

Após entrar, na parte superior à esquerda, clique sobre as 03 (três) barras, do lado esquerdo de
Visão Geral, e então escolha a opção Financeiro conforme imagens abaixo.
Obs.: Caso você tiver mais de um dependente matriculado, clique no ícone (troca de perfil) que
está do lado direito de Visão Geral, para alternar entre os mesmos.

Após clicar sobre o item Financeiro, as mensalidades serão exibidas, e então basta clicar sobre a
mensalidade cujo ainda não foi paga, e então clicar sobre o item Clique para copiar, conforme
imagens abaixo:

