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Com o navegador de 
sua preferência, digite o
endereço acima.

https://login.cpbedu.me/



Insira seu email e senha 
para acessar o portal. Se 
não  tiver login, basta 
clicar em CRIAR CONTA.



Se você tem dois filhos, 
verifique qual o aluno 
está acessando, como 
mostra no retângulo 
vermelho acima.
Para alterar o aluno,  
clique no ícone em forma 
de bola, que está 
circundado de vermelho. 



Clique em dependentes
para alterar o aluno.



Clique no aluno desejado, 
o portal vai carregar
o outro aluno(filho).



Para começar o processo 
de rematrícula, clique no 
ícone REMATRÍCULA ON-
LINE.



Só prossiga no processo
de rematrícula se você
for o responsável legal 
do aluno.
Caso queira alterar, 
entre em contato com 
a escola.  

Nessas próximas etapas,
você vai conferir:

1ª Etapa: Informações do aluno
2ª Etapa: Informações do responsável 
3ª Etapa: Plano de pagamento.

Basta conferir os dados e clicar no 
botão PRÓXIMO. Se existir divergência 
de informação, entre em contato
com a Unidade.
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Para ver os detalhes
de pagamento clique 
no botão
VER DETALHAMENTO.   



Antes de prosseguir no processo 
de rematrícula, você deve pagar o 
boleto e esperar 24h, para só 
depois acessar de novo o portal e 
finalizar a rematrícula.   

OBS.: Caso já tenha efetuado o 
pagamento, o sistema será 
redirecionado para Etapa Final.



Para efetuar o pagamento 
clique no botão PAGAR.    



Você pode copiar o código
de barras para pagar pelo
internet banking, basta clicar
em cima dos números.
.    



Essa mensagem vai aparecer
quando você copiar o código 
de barras.
.    



Você pode também gerar
o boleto clicando no botão
ACESSE O INTERNET
BANKING.
.



Digite número que aparece 
na imagem e depois clique 
no botão CONTINUAR.
.    



Na sequência coloque o 
número do código de barras, 
CPF do responsável financeiro,
o número que aparece
na imagem, e em formato
de imagem, deixe PDF, para
conseguir baixar o arquivo.
Depois de preencher todos os
dados basta clicar no botão
CONTINUAR, que está no
canto inferior direito.
.



Para salvar o boleto clique
no ícone selecionado
ao lado .
.    



Caso esteja de acordo, 
aceite os termos do 
contrato e clique no botão 
Finalizar Matrícula, para 
concluir o processo

Clique no botão CONTRATO 
e CÓDIGO DE ÉTICA para 
ver a documentação da 
rematrícula.
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