Comunicado 093/2020
Informações Pandemia Coronavírus - 47
Informativo sobre as anuidades para 2021
Campinas, 16 de outubro de 2020

Prezados pais e associados,
Neste ano atípico, mesmo diante de todas as adversidades impostas pela pandemia de
COVID-19, conseguimos substituir rapidamente as aulas presenciais por atividades on-line,
mantendo o ensino à distância para os nossos alunos. Isto se deu graças ao massivo
investimento do Colégio nos últimos anos em recursos tecnológicos, como a plataforma Google
for Education, bem como à ininterrupta formação da equipe de professores, ao apoio incansável
dos pais durante este período de educação remota e outras ações importantes que foram
realizadas recentemente.
Com a crise econômica do país, em decorrência da pandemia, a partir de março, o Colégio
elaborou uma política de acolhimento às famílias e promoveu descontos significativos nas
mensalidades de todos os segmentos educacionais, visando a uma solução viável para que nossa
comunidade escolar pudesse atravessar esta fase tão peculiar.
Essas medidas de apoio às famílias foram possíveis devido aos esforços conjuntos da Diretoria
Pedagógica, Gestão Administrativa e da Mantenedora, que administraram nosso Colégio de
forma austera e responsável.
À vista disso, como forma de auxiliar mais uma vez nossa comunidade escolar, as mensalidades
escolares de 2021 não terão reajustes, ou seja, serão praticados os mesmos valores de 2020.
Apresentamos abaixo a tabela de mensalidades para 2021:
SÉRIES

13 PARCELAS

ANUIDADE

Quitação da Anuidade até
21/12/2020: 4% de desconto

Educação Infantil (EI-2 ao EI-5)

R$ 1.298,00

R$ 16.874,00

R$ 16.199,00

Fundamental I (EF-1 ao EF-5)

R$ 1.668,00

R$ 21.684,00

R$ 20.816,00

Fundamental II (EF-6 ao EF-9)

R$ 1.941,00

R$ 25.233,00

R$ 24.223,00

Ensino Médio (EM-1 ao EM-3)

R$ 2.154,00

R$ 28.002,00

R$ 26.882,00

As famílias que optarem pela quitação da anuidade 2021 até o dia 21/12/2020 receberão um
desconto de 4% (quatro por cento). Para quem optou pela rematrícula antecipada em 6x, obterá o
desconto de 10% na primeira parcela, cumulativo ao desconto da quitação da anuidade, conforme
Comunicado 066/2020.
DEMAIS OPÇÕES DE PAGAMENTO:
Pagamento da 1ª
parcela até
30/11/2020:
5% de desconto

Pagamento da 1ª
parcela até
21/12/2020:
3% de desconto

Pagamento da 1ª
parcela após
21/12/2020:
sem desconto

Pagamento da 2ª
parcela em diante:
todo dia 10, de
janeiro a dezembro
de 2021

TAXA SIL: Junto com as parcelas mensais, serão cobrados R$ 35,00 referentes à taxa de
associação da Mantenedora SIL.
DESCONTO PARA IRMÃOS: realizando o pagamento das parcelas até o seu vencimento, os
irmãos matriculados no curso regular 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$ 555,00

Fundamental I (EF-1 ao EF-5)

R$ 259,00

Fundamental II (EF-6 ao EF-9)

R$ 259,00

Ensino Médio (EM-1)

R$ 259,00

O pagamento será realizado em taxa única junto com a 1ª parcela da anuidade.
Informação importante: A taxa de material 2020 não foi despendida integralmente, apenas os
materiais utilizados durante o 1º período, permitindo uma economia que foi repassada na forma de
descontos nas mensalidades escolares de 2020. Em 2021, para cumprir os protocolos sanitários,
os alunos da Educação Infantil receberão um kit individualizado com materiais de uso frequente.
PROGRAMA INTEGRAL RB+
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, podendo trazer de
casa ou contratar o kit lanche saudável diretamente da 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

Quitação da Anuidade até
21/12/2020: desconto de 4%

RB+ 2 dias

R$ 698,00

R$ 9.074,00

R$ 8.711,00

RB+ 3 dias

R$ 1.017,00

R$ 13.221,00

R$ 12.692,00

RB+ 5 dias

R$ 1.288,00

R$ 16.744,00

R$ 16.074,00

RB+

RB+ Avulso - alunos do RB+

R$ 149,00 por dia

RB+ Avulso - demais alunos

R$ 189,00 por dia

As famílias que optarem pela quitação da anuidade do RB+ 2021, até 21/12/2020, também
receberão um desconto de 4% (quatro por cento).
DEMAIS OPÇÕES DE PAGAMENTO:
Pagamento da 1ª
parcela até
30/11/2020:
5% de desconto

Pagamento da 1ª
parcela até
21/12/2020:
3% de desconto

Pagamento da 1ª
parcela após
21/12/2020:
sem desconto

Pagamento da 2ª
parcela em diante:
dia 10, de janeiro a
dezembro de 2021

DESCONTO PARA IRMÃOS: realizando o pagamento das parcelas até o seu vencimento, os
irmãos matriculados no RB+ 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:
RB+

TAXA ÚNICA

RB+ 2 dias

R$ 197,00

RB+ 3 dias

R$ 262,00

RB+ 5 dias

R$ 328,00

O pagamento será realizado em taxa única junto com a 1ª parcela da anuidade.
Informações gerais:
1. As rematrículas dos alunos para 2021, tanto para o curso regular quanto para o RB+,
serão realizadas pelo sistema on-line, no período de 26/10 a 02/11/2020. O link com as
informações
estará
disponível
na
área
restrita
do
site
do
colégio:
www.riobranco.org.br/area-restrita.
2. Os pais que tiverem alguma dúvida ou dificuldade para efetuar a rematrícula pelo sistema
on-line, poderão entrar em contato, em horário comercial, com a Secretaria Acadêmica
ou Tesouraria, pelo telefone (19) 3303-1250 ou com a equipe de TI pelo telefone (19)
3303-1299. Além dos telefones fixos, também temos um canal de WhatsApp para suporte
exclusivo à rematrícula (19) 93500-1807.
3. A partir de 03/11/2020, a Secretaria Acadêmica disponibilizará as vagas remanescentes
das rematrículas não efetivadas para as famílias que queiram realizar as trocas de período
(manhã/tarde).
4. A rematrícula fica condicionada:
a. à situação financeira do responsável junto ao Colégio;
b. ao pagamento dos boletos da primeira e segunda parcelas da anuidade 2021;
c. 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 a contratação é realizada nos moldes legais que regulamentam a
cobrança de mensalidades escolares - Lei nº 9870/1999.
Atenciosamente.
Pedro José Winterstein
Diretor Presidente
Sociedade de Instrução e Leitura
Mantenedora do Colégio Rio Branco Campinas

