
  
  
  

 Comunicado 049/2018 
 Parcelamento da Rematrícula 2019 

 Campinas, 07 de maio de 2018 
 

 
Prezados pais e responsáveis, 
 
Visando proporcionar mais comodidade para nossos associados, iniciamos o processo de           
Rematrícula 2019, que oferece as seguintes vantagens: 
 

● Desconto de 10% na Parcela 1 da anuidade, com parcelamento em 6 (seis) vezes,              
tornando o fluxo de pagamento mais fluido; 

● Desconto de 10% de irmãos (quando houver); 
● Devolução integral dos valores antecipados em caso de desistência até 30/11/2018. 

 
Além dos descontos, simplificamos os valores em parcelas fixas, conforme tabela abaixo: 
 

Educação Infantil e Fundamental I 06 x R$220,00* 

Ensino Fundamental II 06 x R$250,00* 

Ensino Médio 06 x R$280,00* 

 
* A antecipação corresponde ao valor parcial da Parcela 1 e material. 

 
As datas de vencimento do parcelamento serão: 29/06, 30/07, 30/08, 28/09, 30/10 e             
30/11/2018. 
 
IMPORTANTE: Na sexta parcela, com vencimento em 30/11/2018, haverá a          
compensação dos valores pagos antecipadamente, somado ao reajuste para 2019          
referente às mensalidades, à taxa de material e à taxa SIL. 
 
É importante destacar que os alunos que mudarem de segmento em 2019 terão como base               
o valor da mensalidade do novo segmento. Confira abaixo os valores praticados em 2018: 
 

● Educação Infantil (Maternal, Infantil I e II): R$1.074,00 + R$485,00 (material); 
● Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): R$1.410,00 + R$229,00 (material de artes); 
● Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): R$1.649,00 + R$229,00 (material de artes); 
● Ensino Médio (1ª a 3ª série): R$1.901,00 + R$229,00 (material de artes apenas na 1ª               

série do Ensino Médio). 
 
Reforçamos que o parcelamento em 6 (seis) vezes é uma comodidade para os pais que               
desejam efetuar o pagamento antecipado da Parcela 1 e aproveitar o benefício de 10% de               
desconto nesta primeira parcela. 
 
Serão oferecidas também outras opções referentes a Parcela 1 de 2019, sendo: 

a) parcela única com pagamento até 30/11/2018, com 5% de desconto;  
b) parcela única com pagamento até 20/12/2018, com 3% de desconto.  

 
Após 20/12/2018 não haverá desconto na Parcela 1. 
 
 
 

 



 

Informações gerais: 
 

● Será necessário efetuar o processo de Rematrícula Online, em outubro/2018, para           
efetivação da matrícula; 

● O não pagamento de qualquer uma das 6 (seis) parcelas cancela o benefício do              
desconto de 10% na Parcela 1; 

● Os pais que optarem pelo parcelamento deverão acessar a área restrita do site             
(www.riobranco.org.br) com o login e senha de responsável financeiro, no período de            
07/05 a 03/06/2018. Ao acessar o sistema, o responsável deverá clicar em            
Administrativo / Matrículas / Parcelamento Rematrícula 2019;  

● Todos os boletos estarão disponibilizados na área restrita a partir de 15/06/2018. O             
responsável deverá acessar a área restrita do site, com o login e a senha de               
responsável financeiro, clicar em Administrativo / Financeiro / Ficha financeira / 2ª via             
do boleto; 

● Caso o responsável desista da Rematrícula 2019, será necessário entrar em contato            
com a Tesouraria:  

● Até 30/11/2018 será realizada a devolução integral dos valores antecipados; 
● Até 18/12/2018 será realizada a devolução de 80% dos valores antecipados 

(20% serão retidos referentes às despesas administrativas). 
 
Em caso de dúvidas, solicitamos que entrem em contato pelo telefone (19) 3303-1259 ou              
email tesouraria@riobranco.org.br. 
 
Cordialmente, 
 
 
Pedro José Winterstein 
Presidente da Diretoria Executiva 
Sociedade de Instrução e Leitura 
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