
Acesso e impressão 
de boletos: autonomia 
e rapidez no pagamento 
das mensalidades.
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1. Mais 
segurança
Atenção! A fim de garantir a segurança das 
famílias, o Marista não envia os boletos 
por e-mail. Assim, não corre-se o risco de 
fraudes e adulteração do código de barras. 
É necessário, dessa forma, que os pais/res-
ponsáveis baixem, mensalmente, os arqui-
vos pelo Portal da Família ou app Marista 
Conectado. 

Lá, pode-se, ainda, ter acesso à opção de pa-
gamento em cartão crédito e a extratos fi nan-
ceiros. Nesses ambientes virtuais, é possível, 
também, acompanhar a vida acadêmica do 
estudante – notas, faltas, horários de aula, 
calendários e muito mais! Tudo de maneira 
prática, a qualquer hora e lugar.
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2. Como acessar  
e baixar o boleto?
Pais e responsáveis

Acessam o Portal da Família – conectado.marista.edu.br e/
ou baixam o aplicativo Marista Conectado (App Store ou 
Google Play).

Usuário e Senha

Ao entrar nos ambientes virtuais pela primeira vez, pais / 
responsáveis inserem no login o CPF e na senha @#CPF. 
Caso já tenham criado a própria senha, é só usá-la.

* Os estudantes também podem entrar no Portal da Família e 
no app Marista Conectado, para informações da vida acadê-
mica. Neste caso, devem utilizar o nº de matrícula como usu-
ário e, na senha, @#ddmmaaaa (dia, mês e ano do nascimen-
to). Caso já tenham criado a própria senha, é só usá-la.
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Menu

À esquerda, no menu, é possível visualizar o item 
Boletos. Clicar em cima e baixar o documento.

Cartão de crédito

Clicar no item de mesmo nome no menu, para 
pagamento nessa modalidade.
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3. Estou com 
dificuldade.  
E agora? 
Caso não consiga acessar canais, boletos, 
baixar os arquivos, ou tenha problemas em 
quaisquer das etapas para impressão, entre 
em contato com a Secretaria Escolar. A equipe 
estará pronta para ajudar.



Passo a 
passo para 
acesso e 
emissão 
do boleto
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O PORTAL 
DA FAMÍLIA
a) Entre em: 

https://conectado.marista.edu.br/ ou pelo 
aplicativo Marista Conectado, no celular. 
 
b) Inserir no login, se for o primeiro acesso, 
o CPF, e na senha @#CPF. Caso já tenha 
criado a própria senha, é só usá-la.
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c)  Após o acesso, a tela inicial será apresen-
tada conforme a imagem abaixo, e o usuário 
deverá escolher a opção Boletos, à esquerda. 
Em seguida, será possível visualizar a Mensa-
lidade e, se houver, o arquivo referente à ativi-
dade extracurricular.

d) O passo seguinte será clicar na palavra Bo-
leto, ao lado da imagem de código de barra, à 
direita da página. A ação vai gerar o arquivo 
em pdf para impressão.
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e) Para acessar direto os números do código 
de barras do boleto, clicar em Detalhes, à di-
reita da página.

f) Em caso de pagamento da mensalida-
de pelo cartão de crédito, acessar o item do 
menu, de igual nome, no lado esquerdo.




