
FOLDER DE 
PAGAMENTO
Instruções para o pagamento das 
soluções educacionais que seus filhos 
utilizarão em 2023

Novembro/22



Importante: Os responsáveis que já efetuaram seu 
cadastro no ciclo de 2022 devem utilizar a mesma senha 
para o ciclo de 2023, acessando “Entre por Aqui”.

Importante: Você receberá um e-mail de confirmação de 
envio de seu cadastro em nossa Plataforma de Pagamento.

Acesse https://www.unoeducacao.com/ 
e clique em “Clique Aqui”.

No primeiro acesso serão solicitados o 
CPF (o mesmo fornecido previamente 
à escola) e o e-mail do responsável.

Valide seu e-mail: Você irá 
receber um e-mail de confirmação 
ao clicar neste link você será 
direcionado para a tela de cadastro.



Verifique todos os dados do aluno, colégio, 
série e valor do material, se estiverem 
corretos, clique em “Fechar Pedido”.

Atenção: Ao realizar esta consulta e identificar 
que faltam dados de outro(s) aluno(s), por 
favor, entrar em contato com o colégio para 
inserir os dados para realizar a compra.

11 ªª E tapa Etapa
Cadastre sua Cadastre sua 
senha de acesso senha de acesso 
e seus dados e seus dados 
pessoaispessoais

22ªª E tapa Etapa
Itens a comprar Itens a comprar 
e verificação e verificação 
do(s) aluno(s)do(s) aluno(s)  

Os dados inseridos nesta tela 
serão replicados na nota fiscal. 
Criar a senha de acesso. Os dados 
solicitados abaixo e do responsável 
pela matricula do aluno no colégio.

Importante: Os Termos e Condições 
e o Aviso de Privacidade devem ser 
clicados para continuar para Etapa 2.



No caso de desejar inserir outro responsável 
financeiro no campo “Pessoa Física” insira os dados 
e endereço, você também poderá realizar um cadastro 
de “Pessoa Jurídica” clique na aba e insira os dados.

Importante: Esses dados e o que irão 
constar na nota fiscal Ciclo 2023.

33ªª E tapa Etapa
Descreva as Descreva as 
informações para a nota informações para a nota 
Fiscal e pagamentoFiscal e pagamento  



TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM 
PARCELA ÚNICA:
As compras realizadas em novembro e dezembro/22 
terão o desconto mencionado ao lado.

Importante: A modalidade Transferência Eletrônica 
está disponível somente para os responsáveis 
correntistas do Banco Itaú.

BOLETO BANCÁRIO EM PARCELA ÚNICA:
Compras realizadas por boleto bancário terão o 
pagamento à vista. As compras realizadas em novembro 
e dezembro/22 terão o desconto mencionado ao lado.

As compras realizadas à vista em novembro e dezembro/22 
terão o desconto mencionado ao lado.

À vista

nov/22 dez/22

Desconto 5% 3%

À vista

nov/22 dez/22

Desconto 5% 3%

À vista

nov/22 dez/22

Desconto 5% 3%

CARTÃO DE CRÉDITO
A compra com cartão de crédito traz a você um parcelamento diferenciado. A partir de 
dezembro/22, o número de parcelas será reduzido progressivamente até o mês de setembro, 
quando ficará à vista. Então aproveite e efetue sua compra neste momento com o parcelamento 
em 6x sem juros. E também temos a compra à vista que nos meses de Nov e Dez/22 você terá 
descontos.

*Parcelamento em até 6x sem juros.

nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23

10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x

Após realizar as 4 etapas do cadastro, validar os dados e realizar o pagamento, será gerado um 
voucher/comprovante pagamento, que deve ser apresentado no colégio para a retirada do material 
conforme o segmento em que o aluno está matriculado para o Ciclo de 2023.

Bom Ciclo Escolar!

FORMAS DE PAGAMENTOFORMAS DE PAGAMENTO



UM PROJETO
EDUCACIONAL
COMPLETO

UNOEDUCACAO.COM

CONTATO@UNOI.COM


