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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Para sua comodidade, os boletos com vencimento a partir 
de maio serão disponibilizados diretamente no site do 
Banco Itaú. Para acessá-lo o responsável financeiro 
receberá em seu e-mail, uma mensagem deste banco com 
as devidas orientações*. Caso não seja acessado no site do 
Itaú, o boleto seguirá pelo correio. 
Para garantir o recebimento mensal deste documento, 
mantenha seus dados cadastrais atualizados junto à 
secretária escolar, fazendo-o também, pelo nosso aplicativo 
que já está disponível para utilização. Acesse! 

Estamos disponíveis, em caso de dúvidas. 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

*Todos os responsáveis financeiros com e-mail cadastrado - inclusive os que 
não são correntistas do Banco Itaú – receberão este e-mail. 
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