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Prezados pais e responsáveis,
Neste momento de incertezas e urgências, necessitamos ter a capacidade de adaptação
renovada e testada diariamente em nossas casas, no trabalho e na escola.
Como sabem, no Colégio Rio Branco Campinas, conseguimos substituir rapidamente as aulas
presenciais por atividades online e por ensino à distância. Isto se deu graças ao massivo
investimento em recursos técnicos, como a plataforma Google for Education, bem como à
ininterrupta formação da equipe de professores.
A solução não é ideal e perfeita, mas aprendemos a cada dia e a Equipe Pedagógica está
atenta às dificuldades e necessidades dos alunos, com acompanhamento diário das atividades
e esclarecimentos sobre dúvidas de todos os envolvidos nessa nova rotina.
A crise sanitária, dependendo da extensão das medidas adotadas, caminha para uma crise
econômica e financeira do país, afetando o orçamento de muitas famílias. No Colégio Rio
Branco não será diferente. Algumas famílias têm nos procurado preocupadas com essa
situação e antecipando dificuldades com seus compromissos.
O Colégio Rio Branco, sensível a essa situação e amparado pela sua Missão de “Educar e
formar cidadãos com consciência crítica e ética, c
 apazes de enfrentar desafios e
desenvolver soluções com suas habilidades, respeitando as diferenças e valorizando a
diversidade” , e na sua Visão de “Ser uma escola reconhecida como formadora de cidadãos
responsáveis e transformadores de uma sociedade mais solidária e sustentável”, precisa
ser criativo e solidário com aqueles mais afetados economicamente pela crise, sem jamais
esquecer dos espíritos de Coletividade, Integridade, Diálogo, Respeito e Transparência,
escolhidos como Valores da Instituição.
Fundamentada nestas razões, a Diretoria Executiva do Colégio Rio Branco está criando
uma política de acolhimento às famílias que passam por dificuldades. Realizaremos um
processo de avaliação socioeconômica daquelas que comprovadamente necessitarem de
flexibilização financeira neste momento. Faremos todo o esforço necessário para buscar uma
solução viável para que estas famílias consigam atravessar esta fase e possam cumprir com
suas obrigações financeiras com nossa Instituição.
Estas negociações levarão em consideração a real necessidade das famílias, sem perder de
vista as necessidades da Instituição, que não deve ter suas operações afetadas. Não serão
concedidas isenções de mensalidades, pois tal atitude, além de injusta com os demais,
afetaria o nosso orçamento e o cumprimento de nossas obrigações.

A essência é que busquemos, em conjunto com as famílias afetadas, uma maneira viável para
que cumpram com suas obrigações com nossa Instituição, permitindo assim que o Colégio
também cumpra com as suas e, assim, possamos tranquilizá-las e ajudá-las a superar este
momento tão difícil. As penalidades decorrentes da mora poderão ser relevadas, assim como o
parcelamento das mensalidades que porventura ficarem em aberto poderão ser concedidos.
Pedimos às famílias que, imbuídas do espírito de nossa Missão, Visão e Valores, façam uma
prévia avaliação da real e comprovada necessidade antes de procurar pelo Colégio, para que
assim possamos atender àqueles que realmente necessitem.
Acaso necessite do auxílio ora proposto, a família deverá formular requerimento através de
e-mail ao endereço acolhimento.covid-19@riobranco.org.br, encaminhando informações e,
inicialmente, os seguintes documentos:
1. Última declaração de Imposto de Renda.
2. Carteira de Trabalho (no caso de perda de emprego).
3. Extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos 03 meses, inclusive de pessoas
jurídicas de que sejam sócios.
4. Demonstrativos de recebimento de proventos, tais como holerites e contracheques, dos
últimos 3 meses.
5. Demonstrativo de despesas fixas da família.
Lembramos que as atividades extracurriculares estão sendo tratadas de maneira diferenciada,
conforme comunicado específico.
Atenciosamente,
Diretoria Executiva da SIL
Direção Pedagógica
Gerência Administrativa e Financeira

