
 
 

 

Informações para Reserva de Matrícula  
Do 1.o ao 5.o ano do Ensino Fundamental I 
Ano Letivo 2023 

 

 
Todos Interessados 
 
Início e término 
das inscrições 

Abertura de vagas: 01/06/2022 
Final: Término das vagas. 

Matrículas:  As reservas de matrículas serão on-line pelo site do Colégio Bandeirantes. 

Link disponível aqui a partir do dia 01/06/2022. 
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$ 54.000,00 dividida em 12 parcelas iguais, no valor de R$ 4.500,00 cada. 
Material didático 2022: R$ 4.500,00 (taxa única paga no mês de janeiro). 

Pagamento da 

Reserva de 
Matrícula: 

Valor da Reserva de Matrícula: R$ 4.500,00 (este valor poderá ser dividido em 
duas parcelas). 
O valor da Reserva de Matrícula, se a mesma for deferida, fará parte da primeira 

parcela da Anuidade de 2023. 
A vaga será garantida após a compensação do pagamento do valor de R$ 4.500,00 
e assinatura do comprovante de Reserva de Matrícula. 

Documentos do 
Candidato: 

Anexar os seguintes documentos: 
• Certidão de nascimento. 
• Cédula de identidade (RG). 

• Carteira regular de vacinação. 
• Declaração de adimplência da escola atual.  

• Boletim 2022 ou declaração de escolaridade. 

Documentos dos 

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 do RG e CPF. 

Cancelamento: Se houver cancelamento da Reserva de Matrícula, por iniciativa da família, nos 
meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, haverá devolução de 90% do 
valor pago.  Se o cancelamento ocorrer no mês de novembro, a devolução será de 
80% do valor pago.  

Se o cancelamento ocorrer a partir de dezembro, não haverá qualquer devolução.  
Contudo a devolução será integral, caso o candidato à Reserva de Matrícula for 
reprovado na Escola de origem. 

Horário-Aulas: O Ensino Fundamental I é ofertado nos períodos da Manhã  das 7h25 min às 12h 

ou Tarde das 13h25min às 18h00 , podendo haver atividades extracurriculares 
desenvolvidas no contraturno, duas vezes por semana com contratação 
opcional.(valores não incluídos na anuidade).As informações sobre essas 

atividades serão disponibilizadas no segundo semestre de 2022. 

Atendimento: Horário de atendimento da Secretaria:  
Das 8h às 17h, de 2.a a 6.a feira.  
E-mail de contato da Secretaria: secretaria@colband.com.br 

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


