Comunicado 025/2021
Nova organização das turmas - fase amarela
Campinas, 12 de fevereiro de 2021

Prezados(as) responsáveis,
Esperamos que todos estejam bem e com saúde.
Ontem, dia 11 de fevereiro, publicamos este comunicado no aplicativo Iscool App, mas na
sequência foi necessário excluí-lo para ajustarmos os grupos de rodízios do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio. ATENÇÃO: as novas listas estarão disponíveis hoje, 12/02,
no período da tarde.
Com a mudança para a fase amarela no município de Campinas, a equipe pedagógica
reorganizou as turmas que já estão em rodízio para adequar nossa capacidade ao novo
limite de até 70% dos alunos no presencial.
É fundamental lembrar que a reorganização das turmas, além do percentual estabelecido
pela fase em que se encontra o município de Campinas, precisa obrigatoriamente respeitar
o distanciamento de 1,5m aplicado no espaço físico do ambiente escolar, determinado nos
protocolos de biossegurança do Colégio. Clique aqui para ver.
Com a reorganização das turmas, teremos um aumento no número de alunos no Colégio.
Por isso, é importante redobrar os cuidados para não colocar em risco a saúde das pessoas:
●

Reforçar as orientações aos filhos no sentido de respeitar os protocolos sanitários,
como o uso adequado de máscaras, a limpeza e higienização das mãos e o respeito
ao distanciamento social. O objetivo das medidas sanitárias adotadas é criar uma
barreira para a entrada do coronavírus e de outras patologias no ambiente
escolar.

●

Essas mesmas orientações precisam e devem ser respeitadas pelos familiares
que trazem e buscam os filhos na escola: o uso adequado de máscaras; o
cumprimento do distanciamento na fila de entrada e saída; e a calma e respeito no
trânsito, principalmente nas ruas próximas ao colégio.

●

Precisamos contar com a responsabilidade das famílias não enviando seus filhos
ao colégio quando apresentarem sintomas associados à Covid-19, comunicando-nos
sobre o ocorrido e retornando somente após a apresentação de um atestado de
liberação médica e/ou cumprimento da quarentena.

Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental
Os alunos da Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental, a partir de segunda-feira,
dia 15/02, poderão frequentar as aulas presencialmente todos os dias. Para cumprirmos os
protocolos de biossegurança e distanciamento, as turmas permanecerão divididas em dois
grupos e utilizarão espaços diferentes. Os grupos serão acompanhados pela equipe
pedagógica do segmento.
No horário de entrada e saída, é importante que todos respeitem o distanciamento
demarcado e façam uso da máscara. Na saída, as crianças serão chamadas pelo nome e

encaminhadas até as famílias, por isso, solicitamos que evitem recados em horário de
entrada ou saída para garantir a agilidade nestes momentos e a redução da fila.
Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano)
Os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental continuarão com rodízio alternado
semanalmente e serão mantidos nos grupos atuais.
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
O rodízio de alunos conta agora com uma nova organização, dividindo os estudantes em 2
(dois) grupos. Essa nova disposição será informada por mensagem individual por meio do
Google Classroom da Coordenação e Orientação do EFII.
Ensino Médio
A nova organização do rodízio de alunos em 2 (dois) grupos será informada no Classroom
“RB Vest” para o Ensino Médio.
Nas listas constará apenas o RA do aluno em cumprimento à nova LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais). A informação sobre o RA pode ser obtida no Portal
Educacional RB, na área restrita do site do Colégio (www.riobranco.org.br).
Alunos com irmãos
Para que os irmãos possam frequentar as aulas na mesma semana de rodízio, foi
necessário fazer ajustes nos grupos, pois tínhamos 2 grupos no Fundamental I e 3 grupos
no Fundamental II e Médio. Essa medida fará com que alguns alunos saiam da sequência
das semanas anteriores. Esse ajuste entre irmãos não é possível quando o irmão mais novo
(até o 2º ano) frequenta as aulas todos os dias.
Alteração do on-line para o presencial e vice-versa
As alterações em relação à frequência on-line ou presencial poderão ser feitas mediante o
preenchimento do formulário de solicitação - clique aqui.
A equipe de cada segmento irá informar a família sobre a data em que poderá retornar ao
presencial, até o dia 01/03. Qualquer dúvida entre em contato com a orientadora
educacional.
Agradecemos a colaboração de todos para essa nova organização.
Equipe Pedagógica

