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ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULA ON-LINE 

 

1. O campo REMATRICULA será disponibilizado no portal EDEBÊ 
https://edu.edebe.com.br no acesso do Responsável financeiro do aluno(a); 

2. Caso o responsável financeiro não possua o seu login para acessar o Portal Edebê, 
será necessário solicitar pelo clipe escola em agenda de recados Secretaria ou por e-
mail secretaria@cnauxiliadora.com.br; 

3. Ao logar o Portal Edebê na barra superior no lado direito deve-se clicar no campo 
aplicativos (quadrado com vários quadradinhos), onde abrirá os Apps do portal; 

 

4. Entrar em portal do Aluno; 

 

5. Em seguida irá aparecer o nome do responsável financeiro, abaixo o nome do aluno, 
e depois as informações de turma, segmento e o Nº da matrícula/ ano. 

6. Agora sim, vamos para a Rematrícula. No lado esquerdo terá o campo Rematrícula, 
clicar nele; 

 

https://edu.edebe.com.br/
mailto:secretaria@cnauxiliadora.com.br
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7. Abrirá o formulário de Rematrículas, no início terá algumas orientações;

 

 

8. No campo Estado selecionar Santa Catarina, em seguida abrirá o campo Cidade 
selecionar Campos Novos, irá abrir a aba Rematrículas 2022 “Clique Aqui”. 

 

 

 

 

9. Após abrirá o formulário com algumas informações, e solicitará nome da Instituição 
de Ensino, CPF do responsável Financeiro e Chave de Segurança ( que consta no 
início deste documento), após os campos preenchidos clicar em “Buscar”, irá 
aparecer no campo “Nome do(a) Aluno(a)” o nome do(a) seu(sua) Filho(a), para 
prosseguir clicar em “Próximo” localizado no final da página no lado direito.   
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10. Pedimos uma leitura atenta de cada campo, pois estas informações são muito 
importantes para o gerenciamento interno da Escola. 

11. Será necessário conferir os dados do Aluno, Pai e Mãe, e no caso de ter um Terceiro 
no cadastro de responsável financeiro, será necessário a confirmação destes dados 
também. 

12. Após a leitura, poderão confirmar os dados ou fazer alguma alteração para os 
campos de endereço, telefone e/ou e-mail. 

 

13. Na última página, será necessário confirmar a série do aluno para o ano de 2022. A 
Instituição disponibilizará apenas duas opções de data de pagamento, será 
necessário indicar uma das opções. 

 

 

 

14. Após a conferência de todos os dados, será necessário clicar “Sim” para autorizar a 
matrícula, em seguida “Finalizar”, irá aparecer a mensagem de confirmação que os 
dados foram recebidos com sucesso.  
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