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MARÇO

$

Mais  
segurança
Atenção! A fim de evitar fraudes e golpes, o Marista 
não envia os boletos anexados por e-mail. Assim, 
não corre-se o risco de fraudes e adulteração do 
código de barras. É necessário, dessa forma, que 
os pais/responsáveis baixem, mensalmente, os 
arquivos pelo Marista Conectado, no site ou no app. 

Lá, pode-se, ainda, ter acesso à opção de pagamento 
em cartão crédito e pix, a extratos financeiros e 
emissão de nota fiscal. 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.

       ATENÇÃO 
Data de vencimento dos boletos:  
dia 5 de cada mês
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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 aces-
so, o CPF, e na senha @#CPF. Caso já tenha 
criado a própria senha, é só usá-la.

Marista  
Conectado

O acesso a modos e informações de 
pagamento está disponível apenas para 
responsáveis financeiros.



Passo a 
passo para 
pagamento
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Passo a passo

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 parcela 
e, se houver, o arquivo referente à atividade 
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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Passo a passo

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 parcela pelo 
cartão de crédito, acessar o item do menu, de 
igual nome, no lado esquerdo.
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Passo a passo

Pagamento 
via PIX
Agora a família marista pode realizar os pa-
gamentos dos serviços educacionais de forma 
rápida e segura via PIX. Essa possibilidade já 
está disponível no aplicativo e no portal Ma-
rista Conectado, confira como é simples nos 
passos a seguir:

1º Acesse o portal conectado.marista.edu.br 
ou o app Marista Conectado, e vá ao menu 
Financeiro e depois Contas a pagar.

2º Selecione a cobrança em aberto e clique, 
no canto direito da tela, em Pagar com o PIX.
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Passo a passo

3º Agora, siga as instruções do documento, 
abra o app de seu banco ou instituição finan-
ceira e entre na opção PIX.

4º Escolha a opção Ler QR Code e escaneie o 
código.

5º Confira as informações e finalize o paga-
mento.

Caso você prefira, também é possível pagar 
por meio da chave PIX, conforme passo a pas-
so a seguir.

1º Copie a chave PIX e siga as orientações do 
documento.

2º Abra o app do seu banco ou instituição fi-
nanceira e entre no ambiente do PIX.

3º Selecione a opção de pagamento PIX Copia 
e Cola. Cole a chave PIX no local indicado.

4º Confira as informações e finalize o paga-
mento.
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Passo a passo

Emissão de 
Nota Fiscal
Outra novidade é a emissão de nota fiscal por 
meio do nosso app Marista Conectado ou do 
site conectado.marista.edu.br. 

A emissão é realizada por prefeituras e órgãos 
competentes, e será disponibilizada em nos-
sos canais de comunicação.

Importante: caso você queira emitir a nota 
fiscal via app Marista Conectado, pode ser 
necessário dar um duplo toque para abertu-
ra do arquivo. 

Para acessar a nota fiscal eletrônica, siga os 
passos a seguir:

1º Entre no app ou portal Marista Conectado.

2º Clique no menu Financeiro e, logo após, 
no submenu Nota Fiscal Eletrônica, conforme 
tela a seguir:
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Passo a passo

Prontinho! Agora é só aproveitar as facilida-
des que o Marista vem implementando para 
melhorar nossos serviços.
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Passo a passo

Pagamento da 
primeira parcela no 
cartão de crédito
Sabemos o quanto organização e planejamen-
to facilitam a vida das famílias, e foi pensando 
nisso que implementamos o parcelamento 
da primeira parcela no cartão de crédito. Essa 
possibilidade está disponível para estudantes 
novatos e veteranos.

Para os veteranos, o responsável financeiro 
deve acessar o portal conectado.marista.edu.br  
ou o aplicativo Marista Conectado, ir ao menu 
Rematrícula, realizar o aceite na documen-
tação e no contrato e selecionar a forma de 
pagamento.

Já a possibilidade do parcelamento da primei-
ra mensalidade para os estudantes novatos 
está disponível no portal da pré-matrícula.

O plano de pagamento para o parcelamento 
da primeira mensalidade seguirá o crono-
grama descrito a seguir, conforme consta em 
edital normativo.
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Estou com 
dificuldade.  
E agora? 
Caso não consiga acessar canais, boletos, baixar 
os arquivos, ou tenha problemas em quaisquer 
das etapas para impressão ou pagamento, entre 
em contato com a Central de Relacionamento. 
Nossa equipe estará pronta para ajudá-lo.

Não fique com dúvida, fale com a gente.

Central de Relacionamento Marista Centro-Norte

Telefone: 0800-0000-158

WhatsApp: (61) 2017-0664




