
Srs. pais ou responsáveis. A pré-matrícula on-line para alunos veteranos deve ser realizada por todos e tem a função de atualizar 

os dados cadastrais para, posteriormente, agilizar o procedimento de matrícula. Ressaltamos que a mesma não assegura vaga, 

sendo, portanto, indispensável efetivar a matrícula através do pagamento e assinatura do contrato pelo responsável financeiro 

na secretaria da escola. 

PASSO 01

Acesse o site do Colégio Objetivo Juazeiro: 

www.objetivojuazeiro.com.br

PASSO 02

Clique em “Pré-Matrícula”. Você será direcionado para outra 

página.

PASSO 04

Leia atentamente e marque “Li e Concordo com os Termos”; 

depois, clique em “Prosseguir”.

PASSO 03

Escolha a opção referente a série que seu dependente irá cursar 

no próximo ano letivo.

PASSO 05

Para acessar, use os dados do responsável financeiro. O login 
será o CPF e a senha será as iniciais do nome completo e o 
dia e mês da data de nascimento. Clique em “Prosseguir”.

Exemplo da Senha: 
Nome do Resp. Fin.: Francisco Alberto Alves Brito | Data de 

nascimento: 21/01/1980

Senha: FAAB2101

PASSO 06

Caso o responsável tenha mais de um dependente matriculado 

na escola, selecione o nome daquele que você deseja realizar a 

pré-matrícula. Será necessário realizar este procedimento 

completo para cada um deles. 

PASSO A PASSO SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE 

Atenciosamente, 
A Direção.

Atenção, 

TUTORIAL

Assista ao vídeo com as instruções para a pré-matricula em:

https://youtu.be/GzRVhr9BzAo 

O sistema estará disponível a partir do dia 29 de novembro.



Pré-Matrícula 2018

Lembre-se: para realizar a pré-matrícula de outro dependente, é necessário repetir todos os passos. Basta 

selecionar o nome do outro dependente, como mostra o Passo 06. 

ATENÇÃO! A atualização de cadastro não garante a vaga do estudante. O responsável financeiro 

deverá comparecer à secretaria do Colégio para assinatura do contrato e pagamento da matrícula.

Para mais informações ou dúvidas, 

entre em contato:

(88) 3511.7050 | 3511.7055 | 3511.6042 | 3511.9439

PASSO 09

Neste espaço, você pode escrever alguma informação 

importante a mais sobre o dependente. Clique em “Clique 

aqui para salvar os dados digitados nas abas acima”.

PASSO 10

Pronto: a pré-matrícula foi realizada com sucesso!

PASSO 07

Preencha todo o formulário e clique em “Prosseguir” para 

mudar para a próxima aba. Verifique se você respondeu 

todos os campos obrigatórios em todas as abas.

PASSO 08

Caso precise alterar os dados do responsável financeiro, 

altere primeiro o CPF e preencha os campos vazios. 

Depois, clique em “Alterar Responsável Financeiro”. 

Verifique se tudo está preenchido corretamente e clique 

em “Prosseguir”.


