Comunicado 117/2021
Informativo sobre rematrículas e anuidades para 2022
Campinas, 22 de outubro de 2021

Prezadas famílias,
Chegou a hora de renovarmos a nossa parceria educacional. Estamos contentes em
continuarmos juntos!
O Colégio Rio Branco está alinhado às necessidades atuais, sempre formando alunos com
excelência, por meio de uma equipe altamente capacitada, ampla infraestrutura e tecnologia
educacional.
O período de rematrícula para o ano letivo de 2022 será realizado de 25/10 a 02/11/2021,
de forma on-line, pelo Portal Educacional RB.
ATENÇÃO: para que possamos atender as famílias do Colégio e também as famílias em
lista de espera, a partir de 03/11/2021 não haverá mais garantia de vaga. A partir dessa
data, a secretaria disponibilizará as vagas remanescentes não efetivadas para as famílias
que queiram realizar as trocas de período e para novos alunos.
Lembramos que, em 2021, as mensalidades não foram reajustadas, resultado de um esforço
conjunto dos órgãos gestores da Mantenedora SIL (Sociedade de Instrução e Leitura) e do
Colégio. Abaixo, apresentamos os valores da anuidade para os cursos curriculares de 2022:
13 PARCELAS

ANUIDADE
PARCELADA

QUITAÇÃO DA
ANUIDADE

Educação Infantil (EI-2 ao EI-5)

R$ 1.414,00

R$ 18.382,00

R$ 16.968,00

Fundamental I (EF-1 ao EF-5)

R$ 1.818,00

R$ 23.634,00

R$ 21.816,00

Fundamental II (EF-6 ao EF-9)

R$ 2.112,00

R$ 27.456,00

R$ 25.344,00

Ensino Médio (EM-1 ao EM-3)

R$ 2.345,00

R$ 30.485,00

R$ 28.140,00

SÉRIES

Condições de pagamento:
1. Parcela 1 antecipada, conforme divulgado no Comunicado 060/2021:
a. As famílias que já optaram pela rematrícula antecipada, em maio de 2021
(Parcela 1 dividida em 6x), obterão o desconto de 10% na Parcela 1;
b. As famílias que já optaram pela rematrícula antecipada, em setembro de
2021 (Parcela 1 dividida em 2x), obterão o desconto de 5% na Parcela 1;
c. Para ambos os casos, as famílias que optarem pela quitação da anuidade
terão os descontos referentes à Parcela 1, acima citados, cumulativos ao
desconto da quitação da anuidade.
d. IMPORTANTE: as famílias que fizeram a antecipação da Parcela 1 também
deverão fazer o processo de Rematrícula no Portal Educacional RB até o dia
02/11/2021.
2. Parcela 1 à vista:
a. As famílias que optarem pela rematrícula, com pagamento à vista da Parcela
1 até o dia 30/11/2021, obterão 3% de desconto nessa parcela. Após essa
data, não haverá mais desconto.

3. Quitação da 2ª a 13ª parcela:
a. Parcela única: as famílias que optarem pela quitação da anuidade (2ª a 13ª
parcela) até o dia 20/12/2021, obterão desconto equivalente ao valor de uma
(01) parcela;
○ Após o pagamento da Parcela 1, as famílias optantes por esta forma
de pagamento deverão entrar em contato com a Tesouraria
(tesouraria@riobranco.org.br) para solicitar o cálculo e mais
informações.
b. Parcelada: as famílias que optarem pelo parcelamento da anuidade poderão
efetuar o pagamento mensalmente, por meio dos boletos que serão
disponibilizados no Portal Educacional, com vencimento para o dia 10 de
cada mês (janeiro a dezembro).
TAXA SIL
Junto com as parcelas mensais, independentemente da opção de pagamento escolhida,
serão cobrados R$ 38,00 referentes à taxa de associação da Mantenedora SIL.
DESCONTO PARA IRMÃOS
Esse desconto é cumulativo com os demais descontos citados anteriormente. Realizando o
pagamento das parcelas até o seu vencimento, os irmãos matriculados por um único
responsável legal terão o seguinte desconto:
1° filho: pagamento do valor normal da parcela
2° filho em diante: desconto de 10% em cada parcela

TAXA DE MATERIAL:
SÉRIE

TAXA ÚNICA

Educação Infantil (EI-2 ao EI-5)

R$ 609,00

Fundamental I (EF-1 ao EF-5)

R$ 279,00

Fundamental II (EF-6 ao EF-9)

R$ 279,00

Ensino Médio (EM-1)

R$ 279,00

O pagamento da taxa de material será realizado junto com a Parcela 1, em taxa única.
Importante: não haverá desconto na taxa de material, independentemente do plano de
pagamento.
RB+: PROGRAMA EXTRACURRICULAR INTEGRAL
Nosso programa oferece atividades diferenciadas para os alunos no contraperíodo
curricular. O almoço também é oferecido pelo Colégio, sem cobrança de taxas
adicionais, e realizado no restaurante interno. Os lanches ficam sob a responsabilidade de
cada família, a qual pode enviá-los de casa ou contratar o kit lanche saudável diretamente
na cantina. Para os pais que optarem por enviar o lanche de casa, temos disponíveis
geladeiras nas salas de aula para o armazenamento.

Confiram os valores para o RB+ para alunos desde o Infantil ao 7º ano:
13 PARCELAS

ANUIDADE
PARCELADA

QUITAÇÃO DA
ANUIDADE

RB+ 2 dias

R$ 759,00

R$ 9.867,00

R$ 9.108,00

RB+ 3 dias

R$ 1.109,00

R$ 14.417,00

R$ 13.308,00

RB+ 5 dias

R$ 1.399,00

R$ 18.187,00

R$ 16.788,00

DESCRIÇÃO

RB+ Avulso - alunos do RB+

R$ 159,00 por dia

RB+ Avulso - demais alunos

R$ 199,00 por dia

As condições de pagamento e o desconto para irmãos são os mesmos apresentados para a
Rematrícula 2022 dos cursos curriculares.
TAXA DE MATERIAL:
DESCRIÇÃO

TAXA ÚNICA

RB+ 2 dias

R$ 209,00

RB+ 3 dias

R$ 279,00

RB+ 5 dias

R$ 359,00

O pagamento da taxa de material será realizado junto com a Parcela 1, em taxa única.
Importante: não haverá desconto na taxa de material, independentemente do plano de
pagamento.
RB CURRÍCULO INTERNACIONAL: CURSO EXTRACURRICULAR
O RB Currículo Internacional é oferecido como atividade extracurricular no período da tarde
para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II a 2ª série do Ensino Médio, que
possuem proficiência nível B1 ou superior. Em 2022, serão oferecidas três jornadas
educativas: Sciences, Global Perspectives e Exact Sciences (opção oferecida somente
para os alunos do EF II).
13
PARCELAS

ANUIDADE
PARCELADA

QUITAÇÃO DA ANUIDADE

1 jornada educativa

R$ 429,00

R$ 5.577,00

R$ 5.148,00

2 jornadas educativas

R$ 858,00

R$ 11.154,00

R$ 10.296,00

3 jornadas educativas

R$ 1.287,00

R$ 16.731,00

R$ 15.444,00

DESCRIÇÃO

As disciplinas serão oferecidas às terças e quintas-feiras no período da tarde,
mediante a formação da turma (mínimo de 7 alunos).

As condições de pagamento e o desconto para irmãos são os mesmos apresentados para a
Rematrícula 2022 dos cursos curriculares.
INFORMAÇÕES GERAIS:
1. As rematrículas dos alunos para o ano letivo de 2022, tanto para o curso regular
quanto para o RB+ e para o RB Currículo Internacional, serão realizadas de forma
on-line pelo Portal Educacional, no período de 25/10 a 02/11/2021. As informações
estarão
disponíveis
na
área restrita do site por meio do link
www.riobranco.org.br/area-restrita.
2. Os pais que tiverem alguma dúvida ou dificuldade para efetuar a rematrícula pelo
Portal Educacional poderão entrar em contato, em horário comercial, com a
Secretaria Acadêmica (19) 3303-1254, com a Tesouraria (19) 3303-1259 ou até
mesmo com a equipe de TI (19) 3303-1299. Além dos telefones fixos, também
temos um canal de WhatsApp para suporte exclusivo à rematrícula (19) 98189-0240.
3. As famílias que fizeram o parcelamento da primeira parcela de 2022 também
precisam necessariamente fazer a rematrícula do filho no Portal Educacional.
4. A efetivação e confirmação da rematrícula fica condicionada:
a. à situação financeira do responsável junto ao Colégio;
b. ao pagamento dos boletos da Parcela 1 e 2 da anuidade 2022;
c. a um número mínimo de alunos por turma;
d. à aceitação pelo Colégio.
5. Por ser o ensino de caráter coletivo, não serão admitidas alterações contratuais em
atendimento a interesses individuais.
6. Ressaltamos ainda que o contrato escolar de rematrícula é realizado nos moldes
legais que regulamentam a cobrança de mensalidades escolares - Lei nº 9870/1999.
Atenciosamente.
Juliano Chediak
Diretor Presidente
Sociedade de Instrução e Leitura
Mantenedora do Colégio Rio Branco Campinas

