
Orientações para as Rematrículas Online 

Confira! 

18/11/2020 à 30/11/2020 

As rematrículas para o ano de 2021 a serem realizadas de forma online. Seguem as  

informações sobre os procedimentos que foram adotados para a sua efetivação. 

REMATRÍCULAS: 

1. A rematrícula dos nossos estudantes seguirá a seguinte organização: 

1ª Etapa: No Passo 1 –A turma do aluno já está especificada para o ano letivo de 

2021. 

2ª Etapa: Nos demais Passos atualizar telefones, endereço e outros dados caso seja 

necessário. Não se faz necessário o envio desses documentos. 

3º Etapa:1- Digitar o nome do aluno em letra maiúscula conforme a certidão de 

nascimento do aluno. 

Etapa Final: Finalizar no Passo 8 com Li e Aceito. 

Atenção: 

– O estudante que não tiver sua matrícula renovada dentro do calendário 

estabelecido pela escola, sujeita-se à perda da vaga. 

 – Para realizar a rematrícula, é preciso estar adimplente com a Escola 

Pagamento da primeira parcela de 2021 

A efetivação da matrícula só acontece mediante o pagamento da primeira parcela, 

que tem vencimento em 08 de janeiro de 2021, a qual estará disponível no Portal 

Gennera. 

Passo a passo para rematrículas – clique aqui 

Endereço: apps.gennera.com.br 

Matrículas para o Turno Integral 2021 

1-. As matrículas para o Turno Integral poderão ser realizadas no mesmo período para 

cada um dos níveis. O pagamento da primeira parcela só acontecerá depois da liberação, 

por parte dos órgãos governamentais, quanto ao funcionamento de atividades escolares 

em dois turnos. A partir da liberação das atividades e do subsequente pagamento, a 

matrícula estará confirmada. O contrato do Turno Integral será enviado posteriormente. O 

vencimento da 1ª Parcela do Turno Integral será em 08/02/2021. 

Em caso de dúvida entre em contato 

Os setores administrativos e pedagógicos estão disponíveis para atender as 

necessidades das famílias. Contatos através do telefone 33 489733 e 99210-6665 de 2ª a 

6ª feiras das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. 

https://drive.google.com/file/d/1fCHX11Pjg3ZvDQU2zwn-P7NBpTgiJIgV/view?usp=sharing
file:///C:/Users/Ângela/Downloads/apps.gennera.com.br

