
Você tem alguma 
pergunta sobre o

nosso colégio?
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Mensalidade:
A anuidade do Vital Brazil é dividida em 13 parcelas iguais.
Abaixo, os valores das parcelas para 2020:

EDUCAÇÃO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL I (1º- ANO):
Meio período - R$ 2.114,00
Período integral - R$ 3.910,00

ENSINO FUNDAMENTAL I (2º- ANO ao 5º- ANO):
Meio período - R$ 2.253,00
Período integral - R$ 4.171,00

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º- ANO ao 9º- ANO):
Meio período - R$ 2.394,00

ENSINO MÉDIO:
Período integral - R$ 2.669,00  

quanto é?
Horários :

PERÍODO DA MANHÃ:  
Educação Infantil ao Ensino Fundamental II 
das 7h10 às 12h

PERÍODO DA TARDE:
Educação Infantil ao Ensino Fundamental II 
das 13h às 17h50

PERÍODO INTEGRAL: 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
das 12h às 17h ou das 8h às 13h

ENSINO MÉDIO:
1ª e 2ª série
três dias por semana das 7h10 às 17h10 e 
dois dias por semana das 7h10 às 12h55
3ª série 
todos os dias das 7h10 às 17h10

quais são?
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O transporte escolar não é de responsabilidade 
do Colégio Vital Brazil, pois é um serviço prestado 
por empresas independentes. 

Fica a critério da família a escolha da melhor 
opção de transporte, podendo inclusive contratar 
transportadores que ainda não atendam o Colégio 
Vital Brazil.

Há um posto de atendimento da TransOeste em 
nosso prédio – telefone: 3712-2218, ramal 219. 

A TransOeste também é terceirizada; porém, 
atende com exclusividade o Colégio Vital Brazil.

O uniforme escolar é um instrumento de identificação 
do aluno, de segurança e de adequação do vestuário 
ao espaço escolar. Ele garante que o aluno seja 
reconhecido inclusive fora do ambiente do Colégio.

É obrigatório da Educação Infantil ao 9º- ano do Ensino 
Fundamental II. Para o Ensino Médio, é obrigatório 
nas aulas de Educação Física e durante as atividades 
nos laboratórios.

O uniforme é vendido na loja Vital, localizada  
dentro do Colégio Vital Brazil – telefone: 3712-2218, 
ramal 217. 
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E o transporte?
como anda?

Uniforme ou
roupa da moda?



Livro ou apostila?
A lista de materiais e livros é anual e está 
disponível na Secretaria e no site
www.vitalbrazilsp.com.br.

A papelaria Vital mantém uma loja no  
Colégio – telefone: 3712-2218, ramal 217.

caderno ou fichário?
Tem bolsa,

BOLSA DE INCENTIVO AOS ESTUDOS
Disponível somente para estudantes do Ensino Médio. 
O Colégio oferece 40 bolsas de 40% aos estudantes da 
1ª série do Ensino Médio com melhores desempenhos 
na prova classificatória.

DESCONTO PARA IRMÃOS
Para matricular mais de um filho, sua família 
obtém desconto de:
• 5% para o segundo filho matriculado.
• 10% a partir do terceiro filho.

benefícios e oportunidades?
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Seguro-educação
Este é um benefício acessível a todas as famílias do Vital. 

É uma modalidade de seguro em grupo que, em caso de 
infortúnio (previsto na apólice) sofrido pelo responsável 
financeiro do aluno, garante a ele a continuidade de seus 
estudos até a conclusão do Ensino Médio. 

Ambulatório:
Atendimento das 7h às 18h, de segunda a sexta e, 
de acordo com o calendário, nos eventos do Colégio.
Telefone: 3731-2657

É fundamental preencher a ficha médica no ato da matrícula 
e atualizá-la sempre que necessário.

precisa de ajuda?
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Vamos conversar?

No , atualizado www.vitalbrazilsp.com.br
diariamente, você poderá visualizar:

 • Ocorrências
 • Faltas durante o trimestre
 • Notas parciais
 • Tarefas / lições
 • Alunos da turma

Vitalnet
Como e quando

A biblioteca deve ser usada para atividades 
como: leitura, pesquisa e outras propostas 
solicitadas pelos professores.

Os livros, quando emprestados, devem ser 
devolvidos de acordo com o prazo estipulado 
pelo bibliotecário.

usar a biblioteca?
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Contatos
COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ramal 200
infantil@vitalbrazilsp.com.br

Ramal 202
COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

fundamental1@vitalbrazilsp.com.br

Ramal 212
COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II

fundamental2@vitalbrazilsp.com.br

Ramal 221
COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

medio@vitalbrazilsp.com.br 

Ramal 229
COORDENAÇÃO DO INGLÊS

Telefone 3731-2657  

ingles@vitalbrazilsp.com.br

AMBULATÓRIO 

ambulatorio@vitalbrazilsp.com.br

Ramais 208 / 209
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

atendimento@vitalbrazilsp.com.br

Ramais 243 / 244

Ramais 207 / 245 

INTEGRAL

SECRETARIA

secretaria@vitalbrazilsp.com.br

Ramais 205 / 214
TESOURARIA

tesouraria@vitalbrazilsp.com.br 
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Av. Nossa Senhora da Assunção, 438
Vila Butantã - SP - (11) 3712-2218
www.vitalbrazilsp.com.br
www.facebook.com/ColVitalBrazilsp
www.instagram.com/ColVitalBrazilsp

 


