MATRÍCULAS 2021
PREÇOS CONGELADOS
Ao enfrentarmos JUNTOS o ano de 2020,
nossa Comunidade Escolar tornou-se ainda mais unida e fortalecida.
Com soluções desafiadoras, criamos novos caminhos para que a educação continuasse
chegando aos nossos alunos da melhor maneira possível. Há 37 anos estamos nessa
caminhada de superação diária e entrega total pela próxima geração.
Em 2021 nossa dedicação será para que, mais uma vez JUNTOS, possamos revisar, cuidar e
acolher cada necessidade. Sob o nosso acompanhamento, ninguém ficará desamparado.
Contem conosco!

NOVIDADES PARA 2021




Aulas gratuitas de INGLÊS E ESPANHOL online para alunos do 3º ao 9º ano. Elas agora
fazem parte das nossas Aulas Extracurriculares. Vagas limitadas.
Processo de REMATRÍCULA SIMPLIFICADO para alunos da escola. Os familiares poderão
entregar o envelope de matrículas e contrato assinado no portão da escola e os boletos
serão encaminhados por e-mail.

BENEFÍCIOS PARA AS MATRÍCULAS 2021














Promoção MATRÍCULA PREMIADA: Realize a matrícula até 09/12/2020 e concorra a uma
Lista de Material completa! (Regras no site).
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 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 Extracurriculares gratuitas.
Reforço escolar gratuito quando necessário (avaliação feita pela escola).
Aulões extras gratuitos para recuperação de conteúdos devido à pandemia.
Aulas de Educação Financeira e Empreendedorismo a partir do 1º ano.
Agenda escolar gratuita.
Lista de material reduzida disponível no site da escola.
Início das Matrículas 2021: 14 de outubro (quarta-feira).

ATENÇÃO: Importante salientar que a matrícula somente será efetivada caso não existam
débitos pendentes com a escola.
www.escolabandeirantes.com.br
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PROJETOS BAND










ANO DE 2020
Projetos de Conscientização à Covid-19
Dia da Escola
Produção própria de aulas online
Momentos temáticos em aulas ao vivo
LIVES com variados profissionais
Atendimento personalizado às realidades
Correção presencial dos materiais
Show de Talentos Online
Reunião descontraída com as famílias











ANO DE 2019
Concurso Soletrando
Concurso Calcule Mais
Concurso de Poema, Poesia e Redação
Olimpíada Brasileira de Matemática
Simulado do 6º ao 9º ano
Feira Cultural e Científica
Páscoa Solidária
Campanha do Agasalho
Escola sem Bullying e Cultura de Paz

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2021 – GRATUITAS




Educação Infantil ao 2º ano: musicalização, expressão corporal (dança, teatro,
desenvolvimento da coordenação motora) e horta, durante o horário do período regular.
3º ao 9º ano: todos os alunos terão direito a realizar uma atividade esportiva ou cultural
por semana de forma totalmente gratuita. As atividades que fazem parte desse projeto
são: dança, futsal, judô e teatro (no contra turno), inglês e espanhol (online).
As vagas são limitadas por atividade. Caso a atividade pretendida esteja com todas as
vagas preenchidas, o aluno poderá escolher outra atividade disponível.

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).
Projetos Adicionais: Dentro do Período Integral ainda serão realizadas atividades lúdicas,
como: confecção de artesanato, ateliê de pinturas, argila, culinária, horta, biblioteca,
práticas de Mindfulness 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 de 2021 (janeiro) é por nossa conta.
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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
 Respeito a todos os protocolos exigidos para o enfrentamento da Covid-19.
 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 37 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.
 Índice de satisfação de 97% das famílias (pesquisa de marketing realizada em 2020).
www.escolabandeirantes.com.br
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INVESTIMENTO EDUCACIONAL 2021

PREÇOS DA TABELA DE 2020 CONGELADOS PARA 2021!
VALOR DA MENSALIDADE
- PGTO EM 12 PARCELAS -

TURMAS PARA 2021
NÍVEL 3, 4, 5 e 1º ANO (MANHÃ) - EXCETO PERÍODO INTEGRAL

R$ 549,00 (promoção)

NÍVEL 3, 4, 5 e 1º ANO (TARDE)

R$ 654,00

2º ANO ao 5º ANO (MANHÃ ou TARDE)

R$ 654,00

6º ANO ao 9º ANO (MANHÃ ou TARDE)

R$ 737,00

PERÍODO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL ao 5º ANO

R$ 654,00 (janeiro)
R$ 1.292,00 (de fev a dez)

ANTECIPAÇÃO
DA ANUIDADE

R$ 269,00

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ALUNOS NOVOS












Uma foto 3x4.
Fotocópia do RG e CPF dos responsáveis pelo aluno.
Declaração de vacina (para todos os alunos de Educação Infantil até o 9º ano).
Fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno (trazer a original para comprovação).
Comprovante de residência.
Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, em duas vias, sendo a 2ª via destinada
ao responsável legal pelo aluno.
Preenchimento dos dados do envelope cadastro.
Documento de Transferência (a partir do 1º ano).
Declaração de Conclusão (p/alunos que finalizaram a última etapa da Ed. Infantil).
Declaração de Regularidade Financeira (para alunos vindos de Escola Particular).
Pagamento da Antecipação da Anuidade no ato da matrícula (R$ 269,00).

Esperamos por você em 2021!
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