
 
 

Informações para inscrição no processo de seleção  
Ano Letivo 2023 

 

 
1.a série do Ensino Médio 
 

Inscrições De 03/08/2022 até 19/10/2022 através do site 
http://cadastro.colband.net.br 

A Prova 

Exame: Dia 22/10/2022 (sábado). 
Horário: Das 14h às 15h40min – Inglês e Português 

 Das 16h15min às 17h30min - Matemática 
A prova será presencial. Os conhecimentos exigidos são em 
nível de curso do Ensino Fundamental e as questões 
constarão de matéria básica tanto em Português e Inglês 
quanto em Matemática. 
No início de outubro serão disponibilizadas questões 
modelo da prova. 
Obs.: Trazer lápis, borracha, caneta (tinta azul ou preta) e 
régua. 

Anexar os 
seguintes 
documentos 
do candidato 

• Certidão de nascimento, Cédula de Identidade (RG) e CPF. 
• Boletim escolar 2022 e 2021. 
• Carta de Adimplência da escola atual. 
• Carteira Regular de Vacinação. 
• Foto 3x4. 
Limite de Idade: os candidatos à matrícula devem completar, 
no máximo, 16 (dezesseis) anos no decorrer de 2023, ou 
seja, terem nascido de 2007 em diante. 

Anexar os 
seguintes 
documentos 
dos 
responsáveis  

• Cédula de identidade (RG) e CPF. 
Observação: serão verificadas as referências comerciais 
(órgãos de proteção ao crédito). Caso o responsável 
financeiro seja um terceiro, enviar cópia da cédula de 
identidade (RG) e CPF. 

 
 
 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 300,00 (trezentos reais). Caso ocorra cancelamento da 
Inscrição, não haverá devolução da quantia paga. 

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$ 61.140,00 dividida em  
12 parcelas iguais, no valor de R$ 5.095,00 cada. 
Material didático 2022: R$ 5.415,00 (taxa única paga no mês 
de janeiro).  

Resultado do 
Processo de 
Seleção 

Dia 07 de novembro de 2022 (2.a feira), a partir das 8h, no 
site www.colband.com.br.   

Matrícula Entre os dias 17 (5.a feira) e 18 (6.a feira) de novembro de 
2022 de acordo com instruções publicadas na convocação. 

Horário-Aulas 
O Ensino Médio é ofertado no período da manhã, com início 
às 7h e término às 12h30min, podendo haver aulas ou 
atividades desenvolvidas em outro horário. 

Observações 
importantes 

1. O processo de Seleção foi estabelecido para a admissão 
dos alunos e composição das turmas. 
2. Os exames não acarretarão para o candidato nenhuma 
obrigatoriedade de preenchimento da vaga porventura 
conquistada. 

Atendimento Horário de atendimento da secretaria das 8h às 17h, de 2.a a 
6.a feira e através do e-mail:  secretaria@colband.com.br. 

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