
Comunicado 046/2022
Processo de matrícula - alunos novos

Campinas, 21 de março de 2022

ALUNOS NOVOS 2023

Prezados(as),

Com o propósito de auxiliar o planejamento das famílias para o próximo ano letivo, o Colégio Rio

Branco Campinas está iniciando o processo de matrícula para alunos novos.

Por estarmos com uma grande demanda de vagas para o ano letivo de 2023, solicitamos que as

famílias fiquem atentas aos prazos estabelecidos, para que possamos atender aos interessados

respeitando os critérios informados.

O processo de matrícula tem como objetivo avaliar a compatibilidade entre o interesse e a

expectativa da família e a proposta pedagógica do Colégio Rio Branco.

● Após o preenchimento da ficha de inscrição, será agendada uma entrevista com a família

e o candidato. Será ainda analisado o boletim escolar e aplicada uma avaliação

diagnóstica (do 3º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio), para

identificar o domínio das habilidades compatíveis com o ano escolar pleiteado.

● As famílias dos candidatos com necessidades educativas especiais devem informar as

necessidades na Ficha de Inscrição e no dia da entrevista, apresentar os documentos,

relatórios e acompanhamentos realizados ou em andamento.

● As vagas disponíveis são para o período da tarde, exceto no Ensino Médio. Na Educação

Infantil e 1º ano do Fundamental, há disponibilidade limitada de vagas para o período da

manhã.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Irmãos de Alunos - período de inscrição: 21 a 31/03/2022

Os irmãos de alunos têm prioridade de vagas, mas precisam fazer a inscrição no período de 21 a

31/03, preenchendo o formulário - Processo de Matrículas - Alunos Novos (clique aqui). Em

seguida, faremos o agendamento de uma entrevista, preferencialmente on-line. Posterior a esse

prazo, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para os candidatos novos.

Alunos Novos - inscrição a partir de 01/04/2022

As famílias interessadas em ingressar no Colégio deverão preencher o formulário - Processo de

Matrículas - Alunos Novos (clique aqui). Em seguida, faremos o agendamento de uma

entrevista, preferencialmente on-line. Posteriormente, poderemos agendar uma visita ao colégio.

https://www.riobranco.org.br/contato/matriculas-inscricao-de-alunos-novos/
https://www.riobranco.org.br/contato/matriculas-inscricao-de-alunos-novos/


2. RESERVA DE VAGA

Cumprida a primeira etapa do processo de matrícula (inscrição, entrevista e visita) e dependendo

da disponibilidade de vaga, a família poderá ser autorizada a realizar a reserva de vaga. A opção

pela reserva de vaga estará confirmada após o pagamento da taxa abaixo, que será integralmente

descontada na primeira parcela da anuidade de 2023:

Educação Infantil ao Ensino Médio 2 x R$ 290,00

RB+ (Período Integral) 2 x R$ 190,00

3. MATRÍCULA - 16 e 22/11/2022

Após a reserva de vaga, será necessário efetivar a matrícula do aluno, mediante assinatura do

requerimento de matrícula e do contrato educacional, que será realizada no período de 16 a

22/11/2022, das 07h30 às 17h30, com a entrega dos documentos solicitados pela secretaria.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Os valores das anuidades para 2023 serão divulgados até outubro de 2022. Os irmãos

matriculados no curso regular, por um único responsável financeiro, terão o benefício de 10%

(dez por cento) de desconto na mensalidade, conforme quadro abaixo:

1° filho: valor mensalidade normal 2° filho em diante: desconto de 10%

Se por algum motivo, ocorrer a desistência da reserva, os valores pagos serão integralmente

devolvidos, mediante solicitação, por e-mail, para tesouraria@riobranco.org.br até o dia

15/12/2022.

Após esta data, a devolução será de 80% dos valores pagos, sendo que 20% são para cobertura

de despesas administrativas.

Se houver qualquer dúvida, favor entrar em contato com:

● Secretaria por meio do whatsapp (19) 99819-5655 ou e-mail secretaria@riobranco.org.br

● Central de Matrículas, e-mail centraldematricula@riobranco.org.br ou telefone: (19)

3303-1256 (whatsapp).
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