
  
 
 Comunicado 067/2020 
 Reserva de vagas para alunos novos 
 Campinas, 19 de junho de 2020 

 
 

RESERVA DE VAGAS PARA ALUNOS NOVOS  
 
Prezados(as), 
Visando auxiliar o planejamento das famílias para o próximo ano letivo, o Colégio Rio Branco               
Campinas iniciou o procedimento de reservas de vagas para os alunos novos que desejam              
ingressar em nossa escola em 2021.  

As reservas de vagas para o 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental serão efetivadas, a princípio, para                  
o período da tarde. Caso deseje a vaga no período da manhã, enviar solicitação para a Secretaria                 
(secretaria@riobranco.org.br) e aguardar a disponibilidade de vagas. 

A opção pela reserva de vaga estará confirmada após o pagamento da taxa de reserva, que                
posteriormente será integralmente descontada na primeira parcela da anuidade de 2021: 

Educação Infantil ao Ensino Médio  2 x R$ 250,00 

RB+ (Período Integral) 2 x R$ 150,00 
 
Outras informações: 

1. Se por algum motivo, ocorrer a desistência da reserva, os valores pagos serão integralmente              
devolvidos, mediante solicitação por email para tesouraria@riobranco.org.br até o dia          
30/11/2020. Após esta data, a devolução será de 80% dos valores pagos, sendo que 20%               
são para cobertura de despesas administrativas.  

2. Os valores das anuidades para 2021 serão divulgados até outubro de 2020. 
3. 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 presencialmente            
no Colégio, na sala RB Maker, de 09 a 11/11/2020 (segunda a quarta-feira) das 07h30 às                
17h30, com a entrega dos documentos solicitados pela secretaria.  

4. Após a assinatura do contrato educacional e do requerimento de matrícula, o responsável             
financeiro do aluno se tornará associado da Sociedade de Instrução e Leitura (SIL),             
mantenedora do Colégio Rio Branco Campinas. 

5. Lembrete: os irmãos matriculados no curso regular e no RB+, por um único responsável              
financeiro, terão o benefício de 10% (dez por cento) de desconto na mensalidade (desde que               
paga até o dia 10 de cada mês), conforme quadro exemplo abaixo: 

 
1° filho: valor mensalidade normal 

2° filho em diante: desconto de 10% 

6. Favor entrar em contato com a Secretaria através do Whatsapp (19) 99819-5655 ou email              
secretaria@riobranco.org.br para qualquer dúvida. 
 

 
_____________________________________ 

Sociedade de Instrução e Leitura 
Pedro José Winterstein 

Presidente da Diretoria Executiva 
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