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  MATRÍCULAS 2020 

 

 

BENEFÍCIOS PARA AS MATRÍCULAS 2020 

 

• Antecipação da anuidade: valor promocional de R$ 269,00. 

• Promoção indicação premiada: Indique um aluno novo que faça matrícula na 

escola e, tanto você quanto o aluno indicado, ganharão um desconto de R$ 

120,00 (cento e vinte reais) na antecipação da anuidade ou na próxima 

mensalidade. (Regras no Site) 

• Desconto! Matricule seu filho no período integral e pague o mês de janeiro como 

período regular (uma economia de R$ 638,00 no 1º mês do ano). 

• Preço promocional de R$ 549,00 para alunos matriculados na Educação Infantil e 

1º ano no período da manhã (promoção não válida para o período integral). 

• Atividades gratuitas 

→ Educação Infantil ao 2º ano: musicalização, expressão corporal (dança, 

teatro e brincadeiras que desenvolvem a coordenação motora) e horta. 

→ 3º ao 9º ano: o aluno poderá escolher uma atividade gratuita entre as 

seguintes opções: dança, espanhol, futsal, jornalismo, judô ou teatro (conforme 

disponibilidade e ordem de matrícula). 

• Reforço escolar gratuito quando houver necessidade (avaliação feita pela 

escola). 

• Aulas de Ed. Financeira e Empreendedorismo a partir no 1º ano sem custo 

adicional. 

• Agenda escolar gratuita. 

• Lista de material reduzida. 

• Feira de livros didáticos (direto com as Editoras) com até 20% de desconto. Data: 

12 de dezembro (das 9h às 12h e das 13h às 17h) nas dependências da escola.  

 
. 
PERÍODO DE MATRÍCULAS 2020 

 

• Início das Matrículas 2020: 23 de setembro (segunda-feira). 

 

• Lista de Material: estará disponível no site da escola a partir do mês de dezembro.  

(www.escolabandeirantes.com.br) 

 

Obs.: Importante salientar que a matrícula somente será efetivada caso não existam 

débitos pendentes com a escola. 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS  
ED. INFANTIL AO 1º ANO –  10/02/2020

2º AO 9º ANO –  12/02/2020
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MATRÍCULAS 2020 

CLUBES BAND – AULAS EXTRACURRICULARES GRATUITAS 

 

• Educação Infantil ao 2º ano: musicalização, expressão corporal (dança, teatro e 

brincadeiras que desenvolvem a coordenação motora) e horta, realizadas 

durante o horário do período regular sem custo adicional. 

• 3º ano 9º ano: todos os alunos terão direito a realizar uma atividade esportiva ou 

cultural por semana totalmente gratuita. As atividades que fazem parte desse 

projeto são: dança, espanhol, futsal, jornalismo, judô ou teatro. 

• As vagas são limitadas por atividade. Caso a atividade pretendida esteja com 

todas as vagas preenchidas, o aluno poderá escolher outra atividade disponível. 

• As vagas serão preenchidas gradativamente respeitando a ordem de realização 

das matrículas das aulas regulares, ou seja, quem fizer matrícula 

antecipadamente, terá mais opções de escolha das atividades. 
 

PROJETOS REALIZADOS EM 2019 

 

• Acantonamento • Dia do Desafio 

• Alimentação Saudável • Escola sem Bullying e Cultura de Paz 

• Banco de Palavras - Soletrando • Feira Cultural e Científica 

• Calcule Mais – Desafio de Matemática • Festa Junina 

• Campanha do Agasalho • Olimpíada Brasileira de Matemática 

• Comemoração de dia das mães/pais • Páscoa Solidária 

• Concurso de Poema, Poesia e Redação • Projeto Integrador 

• Copa Band • Simulado do 6º ao 9º ano 
 

PERÍODO INTEGRAL 
 

• As aulas do currículo regular são realizadas no período da tarde e as demais 

atividades no período da manhã. Horário de permanência na escola: Entrada: 

07h50min - Saída: 18h30min. 

• Alimentação: serão fornecidas duas refeições diárias no refeitório da escola: 

lanche da manhã e almoço. As refeições são balanceadas e contam com a 

orientação e supervisão de uma nutricionista. 

• Tempo diário garantido para estudos: realização das “tarefas de casa” e 

pesquisas na Internet (acompanhamento pedagógico com o auxílio na 

execução de tarefas e trabalhos escolares). 
 

Atividades de acordo com a faixa etária: 

• Ed. Infantil ao 2º ano: uma aula adicional de musicalização e expressão corporal. 

• 3º ao 5º ano: uma aula de musicalização e mais uma aula extracurricular (a 

escolha do aluno será feita de acordo com a disponibilidade de vagas e 

horários). 

 Para todas as séries serão realizadas atividades lúdicas, tais como: confecção de 

artesanato, ateliê de pinturas, argila, culinária, horta, biblioteca e aulas com IPAD. 

 PROMOÇÃO: O Período Integral (contraturno) tem uma mensalidade promocional no 

valor de R$ 638,00 ao mês. A 1ª parcela do ano (janeiro) é por nossa conta.  
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MATRÍCULAS 2020 

 

CONHEÇA MELHOR A NOSSA ESCOLA 
 

INFRAESTRUTURA 

• Área de 3.000 metros quadrados. 

• Quadras Poliesportivas (uma quadra coberta e outra aberta). 

• Cozinha experimental. 

• Laboratório de ciências. 

• Sala de multimídia com acesso à internet e Lousa Digital. 

• Sala de leitura. 

• Pátio interno com mesas de jogos para uso dos alunos. 

• Salas de aula com projetores conectados à internet. 

• Sala de espelhos para aulas lúdicas, dança e judô. 

• Parquinho Infantil. 
 

QUALIDADE DE ENSINO 

• Aulas dinâmicas com a utilização de Tablets (IPAD) na sala de multimídia. 

• Lousa digital que permite aulas mais dinâmicas, interativas e produtivas, 

mantendo os alunos ainda mais interessados. 

• Livros aprovados pelo MEC. 

• Concursos e projetos que desenvolvem a autonomia e a criatividade dos alunos. 

• Professores especializados em suas áreas. 

• Provas, testes, simulados, seminários e trabalhos desafiadores para cada idade. 

• Atenção e carinho visando o bem-estar físico e emocional do aluno. 
 

SEGURANÇA 

• Utilização de crachás de identificação dos alunos nas catracas. 

• Entrada separada dos alunos da Educação Infantil ao 2° ano pela Rua Cuiabá e 

demais alunos pela Rua Maceió. 

• Sistema de som dentro das salas de aula para que os alunos possam aguardar os 

pais com maior conforto e segurança. 

• Seguro escolar contra possíveis acidentes. 

• Câmeras de segurança. 

• Funcionários qualificados para trabalharem na entrada e saída dos alunos. 
 

TRADIÇÃO 

• Há mais de 35 anos comprometidos com a Educação. 

• Professores especializados e funcionários dedicados com muitos anos de trabalho 

na Escola Bandeirantes. Pessoas que, com sua dedicação e companheirismo, 

participam da construção de um sonho: "Fazer da Escola Bandeirantes" parte da 

sua família. 

• 98,2% de pais satisfeitos (segundo a última pesquisa de marketing realizada pela 

escola). 




