
 

Xanxerê, 18 de outubro de 2021 

Estimada Família Lassalista, 

 

Viva Jesus em Nossos Corações! 

Para Sempre! 

 

Desejamos encontrá-la bem e certa de que, com fé em Deus e unidos em oração, superaremos este 

momento complexo que estamos vivendo. Entramos em contato para orientar as famílias lassalistas sobre o 

processo de Rematrículas On-line: 

 

1) Procedimentos: O processo será totalmente on-line, de forma simples, por meio de uma plataforma 

presente no Portal do Aluno, no site do colégio. Para acessar, basta digitar: www.lasalle.edu.br/xanxere 

e clicar no campo “Acesso Restrito” e logo após, “Portal do Aluno”. O acesso é com o usuário e senha 

do responsável financeiro. Na tela seguinte, clique no nome do aluno e após em Rematrícula – Processo 

de Rematrícula. No site e nas redes sociais do colégio, haverá um tutorial explicando o passo a passo 

para a realização da Rematrícula On-line. 
 

2) Período: O período para a realização da rematrícula on-line é de 18/10/2021 a 29/10/2021. A família 

poderá escolher o melhor dia e horário para realizar esse processo, dentro desse período. Salientamos 

a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos. A rematrícula neste período garante a vaga 

para 2022. Após esta data, as vagas serão liberadas para novos alunos. A efetivação da 

rematrícula acontece após o pagamento da parcela 01/2022. 
 

3) Orientações: O pagamento da parcela da rematrícula deverá ser efetuado exclusivamente pelo sistema 

bancário, por meio de boleto emitido no momento do aceite da rematrícula, que somente será validada 

após a quitação. Se houver pendências de parcelas anteriores, elas precisam ser quitadas antes de 

efetuar o processo de rematrícula.  

 

4) Materiais Informativos: A lista de materiais, boletim informativo e a carta da APP encontram-se em 

anexo a este e-mail, bem como disponíveis no site da escola, na aba “Família”, seção “Informativos”.   
 

Rematrículas 9º EF: A rematrícula dos alunos que estão no 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 será 

realizada posteriormente, devido ao processo de implantação do Novo Ensino Médio. Nos próximos dias, 

enviaremos um comunicado específico aos responsáveis dos alunos dessa série, com as orientações para 

efetivação da rematrícula. 

Rematrículas Turno Integral: A rematrícula para o Turno Integral será realizada presencialmente, 

devido às especificidades desse Serviço. 

 

 

Diante de qualquer dúvida, estamos à disposição para dialogar e para apresentar mais informações acerca 

do processo de Rematrícula On-line.   

Que o bom Jesus acompanhe cada família neste e em todos os momentos da vida.                         

                                                                                                                                      Atenciosamente,                      
      

                                                                                              Direção do Colégio La Salle Xanxerê 


