PAGAMENTO
Instruções para o pagamento
das soluções educacionais que
seus filhos utilizarão em 2022
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Acesse: https://educate.global/
Clique em Acesso às plataformas,
em seguida clique em “Plataforma
de Pagamento. No primeiro
acesso serão solicitados o CPF (o
mesmo fornecido previamente à
escola) e o e-mail do responsável.
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Importante: Os responsáveis que já
efetuaram seu cadastro no ciclo de 2021
devem utilizar a mesma senha para o ciclo
de 2022, acessando “Já tenho cadastro”.
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Validação do e-mail: Você
irá receber um e-mail de
confirmação. Ao clicar neste
link, você será direcionado
para a tela de cadastro.

Importante: Você receberá um e-mail
de confirmação de envio de seu cadastro
em nossa Plataforma de Pagamento.
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Cadastre seus dados pessoais
Os dados inseridos nesta tela
serão replicados na nota fiscal.
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Importante: No caso de desejar
inserir outro responsável
financeiro no campo “Mesmo
endereço para faturamento”,
você deverá selecionar a
opção “Não”. Ao realizar esta
ação, uma nova tela irá abrir
para preenchimento com
os dados do responsável
financeiro pelo aluno (s). Os
dados são os mesmos que
irão estar na nota fiscal.
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Valide os alunos sob sua
responsabilidade
Verifique todos os dados do aluno;
se estiverem corretos, no campo
“Relacionamento” selecione a
opção que se encaixa e clique no
botão “Validado”. Em seguida,
clique em “Continuar”.
Importante: Caso exista alguma
divergência, marque a opção “Recusar
aluno” e informe o motivo. Aguarde o
e-mail com as correções necessárias
para novo acesso. Concluída essa
etapa, o aluno passa a ser considerado
devidamente regularizado e uma
nova validação poderá ser feita.

Efetue o pagamento
Agora, você irá verificar todos os
alunos que estão vinculados ao
CPF de dados do faturamento.
Se tudo estiver correto,
clique no botão “Pagar”.
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Dados de faturamento
Agora você irá validar os dados
pessoais e de faturamento.
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Importante: Caso tenha
selecionado “faturar em outro
endereço”, os dados aparecerão no
nome do responsável informado.
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Escolha uma forma de
pagamento e clique
em “Continuar”.

FORMAS DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO
Pagamentos realizados até 31/01/2022 poderão
ser parcelados em até dez vezes sem juros. A partir
de fevereiro, o número de parcelas será reduzido
progressivamente até o mês de outubro, quando ficará
uma vez sem juros.
Para sua conveniência, será possível utilizar até dois
cartões de crédito para pagamento.
Parcelado
out/21

nov/21

dez/21

jan/22

fev/22

mar/22

abr/22

mai/22

jun/22

jul/22

ago/22

set/22

out/22

10x

10x

10x

10x

9x

8x

7x

6x

5x

4x

3x

2x

1x

out/21

nov/21

dez/21

7%

5%

3%

out/21

nov/21

dez/21

7%

7%

5%

out/21

nov/21

dez/21

7%

7%

5%

As compras realizadas
à vista entre outubro,
novembro e dezembro/21
terão o desconto
mencionado ao lado.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM
PARCELA ÚNICA:
As compras realizadas entre outubro,
novembro e dezembro/21 terão o
desconto mencionado ao lado:

BOLETO BANCÁRIO EM PARCELA
ÚNICA:
Compras realizadas por Boleto
Bancário têm pagamento à vista. As
compras realizadas entre outubro,
novembro e dezembro/21 terão o
desconto mencionado a seguir:

À vista

Desconto

À vista

Desconto

À vista

Desconto

Importante: Ao realizar o pagamento, após a confirmação da
compra, será gerado um “voucher” ou “comprovante de pagamento”
para apresentar no colégio. A apresentação desse comprovante é
necessária para retirar o material, de acordo com o segmento no qual
o aluno esta matriculado para o Ciclo de 2022.
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