
No Sant’Anna, acreditamos que o esporte é um poderoso aliado no processo de 
formação, socialização e vivência dos nossos alunos.

Além de desenvolver e aprimorar habilidades motoras, vivenciamos experiências 
e emoções que somente o esporte pode proporcionar como: espírito de equipe, 
trabalho colaborativo e superação de desafios.

Colocamos, em prática, os importantes valores morais que sustentam a vida, 
dentro e fora de campo.

Nossa equipe conta com profissionais graduados e especializados nas modalidades 
oferecidas.

 
Venha fazer parte desse time!

1- Login

Efetuar login na Área do Aluno: https://sistema.santanna.g12.br/aluno/
OBS: A matrícula deverá ser realizada pelo Responsável Financeiro.

Usuário: CPF do Responsável (Somente Números)
Senha: a mesma já utilizada no APP/Área do Aluno/Portal de Matrículas



2- Acessar página de Matrícula das Atividades Extracurriculares:
(conforme imagem abaixo – links em vermelho)

3- Matricular Aluno: Selecione o Aluno e a Atividade Extra desejada e clique 
no Botão Matricular Aluno.



4- Assinatura de Contrato: abaixo da seção Matricular Aluno, aparece as 
Matrículas Efetuadas.
Para concluir o processo de matrícula, o Responsável deve efetuar a assinatura 
eletrônica do contrato clicando no botão Assinar Contrato.

Após clicar em Matricular Aluno, aparecerá uma janela confirmando a opção de 
matrícula. Clique em Sim

Em seguida aparecerá a mensagem da confirmação da matrícula, orientando 
para proceder com a assinatura de contrato.



Após clicar em Assinar Contrato, o sistema abrirá uma janela com o contrato para 
efetuar a assinatura eletrônica. Clique no botão Assinar.



Na tela seguinte, aparecerá os dados do Responsável Financeiro, favor revisar e 
clicar em Próximo.

Em seguida será solicitado um token (código de 6 dígitos) que o Clicksign envia 
para o email do Responsável Financeiro.

Digite o token recebido no email e clique em Finalizar.



O processo de assinatura está completo conforme mensagem de confirmação na 
imagem, basta clicar em Voltar para retornar à tela anterior.

Retornando à tela anterior, a matrícula que teve o contrato assinado aparecerá 
com a mensagem Contrato Assinado.

Após a assinatura de todas as partes do contrato, uma cópia do contrato assinado 
é enviado automaticamente ao email do Responsável.


