
 
 

Comunicado Administrativo 034/2017 
Reserva de matrícula para alunos novos 

Campinas, 06 de abril de 2017 

 
 

CIRCULAR PARA RESERVA DE MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS  

 
Prezados pais ou responsáveis, 

Estão abertas as reservas de vagas para alunos novos, inclusive irmão(s) de aluno(s), para o               
período letivo de 2018, na secretaria do Colégio.  

As reservas de vagas do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental são efetivadas, a princípio, somente                 
para o período da tarde. Caso deseje trocar de período, deve-se preencher uma solicitação na               
secretaria e aguardar uma vaga disponível.  

VALORES DAS TAXAS DE RESERVA 
EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL, INFANTIL I E II R$ 410,00 
ENSINO FUNDAMENTAL I 1º AO 5º ANO R$ 540,00 
ENSINO FUNDAMENTAL II 6º AO 9º ANO R$ 630,00 
ENSINO MÉDIO  1ª À 3ª SÉRIE R$ 730,00 
RB+ (PERÍODO INTEGRAL) INFANTIL/FUNDAMENTAL 02 DIAS R$ 250,00 
RB+ (PERÍODO INTEGRAL) INFANTIL/FUNDAMENTAL 03 DIAS R$ 370,00 
RB+ (PERÍODO INTEGRAL) INFANTIL/FUNDAMENTAL 05 DIAS R$ 490,00 

 
O valor da taxa de reserva estipulado acima só poderá ser efetuado após o procedimento de                
entrevista, e será descontado do valor a ser pago na efetivação da matrícula. 
Outras informações: 
1 - A efetivação da matrícula dos alunos novos e a assinatura do contrato de prestação de serviços                  
educacionais serão realizadas de 08 a 10/11/17 (quarta a sexta-feira), das 07h30 às 17h30, desde               
que sejam apresentados todos os documentos necessários solicitados pela secretaria. Local:           
Portaria 03 – Administração. 

2 - Caso haja desistência da reserva, os valores pagos serão devolvidos, mediante solicitação por               
escrito à administração do Colégio até 18/12/17. Ficarão retidos 20% dos valores efetivamente             
pagos para efeito de cobertura de despesas administrativas. 

3 - Os valores das anuidades para 2018 serão definidos posteriormente. 

4 - O contrato de prestação de serviços educacionais e o requerimento de matrícula deverão ser                
assinados pelos pais ou responsáveis no ato da matrícula, através dos quais o responsável legal do                
aluno se tornará sócio da Sociedade de Instrução e Leitura (SIL), mantenedora do Colégio Rio               
Branco Campinas. 

5 - Somente para o primeiro filho será cobrada mensalmente a taxa da SIL, que será calculada com                  
base no orçamento aprovado para 2018. 

6 - Os descontos para irmãos matriculados no curso regular, por um único responsável legal, e                
desde que cada parcela seja paga até o seu vencimento, serão de: 

1° filho: valor integral 

2° filho em diante: desconto de 10% 
7 – Não haverá desconto para irmãos no curso extracurricular RB+ (período integral).  
 
 
Pedro José Winterstein 
Presidente da Diretoria Executiva 
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E LEITURA 


