
 
 
 

Informações para Ficha de Interesse de Vaga  
Ano Letivo 2023 

 

Todos Interessados: 9.o ano do Ensino Fundamental 
Inscrições para vagas  A partir de maio.  

  
Ficha de interesse 
Online: 

http://fichadeinteresse.colband.net.br 
 

Documentos do 
Candidato 

Anexar os seguintes documentos: 

• Cópia simples da certidão de nascimento. 

• Cópia simples da cédula de identidade (RG). 

• Carteira regular de vacinação. 

• Declaração de adimplência da escola atual.  

• Boletins escolares 2022 e 2021 para análise de perfil e para comprovação de 
escolaridade.  

O preenchimento dessa Ficha não garante a existência de vaga. 

Documentos 
Responsáveis  

Anexar os seguintes documentos: 

• Cédula de identidade (RG) e CPF. 

Observação: serão verificados órgãos de proteção ao crédito. Caso o responsável 
financeiro seja um terceiro, encaminhar a cópia simples do RG e CPF. 

Sobre a Admissão 
dos candidatos: 

Os candidatos serão admitidos após uma avaliação integral do perfil acadêmico, 
portanto se houver informações relevantes para traçarmos o perfil do aluno, pedimos 
para que os pais informem a Secretaria. Por exemplo, pode-se apresentar boletins de 
anos anteriores e documentação de atividades extracurriculares como cursos de 
línguas, olimpíadas acadêmicas ou participação em campeonatos esportivos. 

Valor Ainda não foram definidos os valores para 2023, porém, a título de informação, seguem 
valores praticados em 2022: 
Anuidade do ano letivo de 2022: R$ 57.540,00 dividida em 12 parcelas iguais, no valor de 
R$ 4.795,00 cada. 
Material didático 2022: R$ 3.915,00 (taxa única paga no mês de janeiro). O Material 
Didático referido é produzido exclusivamente para os alunos do Colégio Bandeirantes 
atendendo às suas necessidades específicas. Atualizado anualmente, consta de: 
Apostilas, Kits para experimentação científica, conteúdos em mídia digital – CD-ROMs e 
Internet. Não estão inclusos: o uniforme de Educação Física, materiais de uso pessoal e 
os livros didáticos. 

Horário-Aulas: O Ensino Fundamental é ofertado no período da tarde, com início às 13h e término às 
18h30min, podendo haver aulas ou atividades desenvolvidas em outro horário. 

Confirmação de 
vagas: 

A Secretaria entrará em contato com as famílias informando o resultado da análise do 
perfil do candidato (em caso de aprovação) e enviará as orientações para a matrícula. 

Atendimento: Horário: 8h às 17h, de 2.a a 6.a feira. 

E-mail : secretaria@colband.com.br 

Visite o nosso site: www.colband.com.br  

http://fichadeinteresse.colband.net.br/

