Tutorial para emissão de boletos



PORTAL EDUCACIONAL OU APP SANFRA EDUCONNECT:



Login e senha do Responsável Financeiro

Todos os boletos das Atividades Regulares e Cursos Extracurriculares deverão ser emitidos pelo Portal
Educacional ou App Educonnect. É de inteira responsabilidade do Responsável Financeiro a emissão
dos boletos por meio dos canais acima citados.
Caso o responsável financeiro ainda não possua login e senha no Portal Educacional, pedimos que consultem o site do
colégio (https://sanfra.g12.br/apps), para ler as instruções sobre o acesso ou contatar nossa equipe de T.I. para auxiliálos, por meio do e-mail: informatica@sanfra.g12.br. Os vencimentos permanecem para o dia 08 de cada mês.

Atenção para os lançamentos com mais de 90 dias, pois eles são enviados para o Escritório de Cobrança
Ferraz Veras e a negociação se dará exclusivamente junto ao escritório.
Para localizar os boletos dentro do Portal Educacional, é necessário:

1. Após efetuar login no Portal do Aluno (com o login e senha do Responsável Financeiro do Xaveriano), você
encontrará no canto superior direito o ícone “Financeiro”:

2. Você terá a visualização dos boletos e status de acordo com o que temos no sistema.

3. É possível, em “Filtrar por”, acompanhar o status dos serviços e, caso a situação apareça como: “Em
aberto”, mostrará a linha digitável do boleto/lançamento. Com essa informação é possível efetuar o
download do arquivo, pagamento por meio da conta bancária (site ou aplicativo no celular) ou se dirigir
ao caixa do banco para executar o processo.
Obs.: Situação “Baixado” significa que o lançamento está pago.

4. Caso a família queira visualizar boletos dos demais serviços contratados é necessário clicar no botão
“alterar aluno” ao lado no nome do aluno no canto superior direito e escolher o serviço desejado e
clicar no botão confirmar.

FATURAMENTO DOS SERVIÇOS BANCO BRADESCO

Desde abril/2019, seguindo algumas orientações e adotando os procedimentos estabelecidos por
nossa Mantenedora ANEAS (Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social) todos os boletos
dos serviços contratados (Mensalidades / Integral / Atividades Complementares /Eventos – Saídas
Pedagógicas e etc.) tem seu faturamento efetuado através do Banco BRADESCO (cód. 237).
Dessa forma pedimos a gentileza de terem total atenção quando da emissão dos arquivos. É
importante que seja observado e conferido tanto os dados do Pagador (Responsável Financeiro
cadastrado), como o nome do Beneficiário (Colégio São Francisco Xavier).

Lembrando que o canal oficial para adquirir todas as informações (Educacionais e/ou Financeiras) a
respeito do Xaveriano (a) é o Portal Educacional (login e senha do responsável financeiro), que pode
ser acessado através do site do Colégio ou App Educonnect.

Modelo do Boleto que será transmitido pelo Bradesco.

Permanecemos à disposição para demais dúvidas através do e-mail: financeiro@sanfra.g12.br

