
          
                          

  
REMATRÍCULAS ONLINE 2021 

                                                  
 

 

O Colégio La Salle Toledo com o intuito de assegurar o bem-estar e oferecer praticidade aos 
Pais e Responsáveis pelos alunos, disponibiliza a Rematrícula On-line.  

Os responsáveis deverão acessar o site do colégio: www.lasalle.edu.br/toledo  
Acesso Restrito / Portal do Aluno / Rematrícula On-line. (Anexo Tutorial) 
 

PRAZO PARA REMATRÍCULAS: 
Os estudantes, atualmente matriculados, garantirão sua vaga para 2021, desde que atendam 

aos prazos indicados abaixo: 
 

● Rematrícula - 03 a 09 de novembro de 2020: para os estudantes que desejarem permanecer 
no mesmo turno. 

● Troca de Turno - 10 de novembro de 2020: Após às 13h30min para os estudantes que 
desejarem trocar de turno, somente o farão, se houver vagas remanescentes, considerando a ordem 
de solicitação, via canais de comunicação da secretaria. 

● Rematrícula – 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020: para os estudantes que 
desejarem Turno Complementar (15 meses a 8 anos). 

 

*O estudante que não realizar a rematrícula nas datas acima estipuladas, poderá perder a vaga 
ou o turno pretendido. 

 

PARA EFETIVAÇÃO DAS REMATRÍCULAS: 
● Mensalidades e débitos escolares vencidos até o momento, deverão ter sido quitados; 
● A troca de Responsável Financeiro só ocorre presencialmente no Colégio; 
● Se houver alterações de dados cadastrais, por favor, enviar e-mail para a 

secretaria.toledo@lasalle.org.br. 
 

● Valor da mensalidade: Especificado no contrato. 
* O estudante só estará efetivamente matriculado com o pagamento da 1ª parcela da 

mensalidade de 2021. 
* Pagamento da 1ª parcela de 2021 até 20/12/2020 será concedido o desconto de 6%. 
 

COMPRA DOS LIVROS: www.ftdcomvocê.com.br – Comércio eletrônico (e-comerce). 
A partir do dia 01 de dezembro 2020, através da plataforma “FTD COM VOCÊ”.  
Código do colégio: FTD21PRSLL 
 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: Poderão ser agendados via WhatsApp: (45) 99957-0059 ou 
telefone: 32521336 

 

* As listas de materiais escolares estarão disponíveis no site do colégio. 
* O Calendário Escolar 2021 será enviado no e-mail dos responsáveis assim que for aprovado 

pelos órgãos competentes. 
* Atividades Extracurriculares 2021: Matrículas no início do ano letivo. 

Taxa da APM para 2021 – R$ 70,00. Será enviado um e-mail pela Pag Seguro, que oferece 
diversos meios de pagamento – Cartão de Crédito / Boleto / Débito on-line e crédito em conta. 
A APM (Associação de Pais e Mestres) do Colégio La Salle é a entidade representativa dos Pais 
de alunos e Colaboradores e é um órgão cooperador da administração do Colégio. 


