Comunicado 037/2021
Início das Aulas - RB Currículo Internacional
Campinas, 24 de fevereiro de 2021

Prezados pais e responsáveis,
É com grande satisfação que escrevemos para informar o início das aulas do RB Currículo Internacional
no dia 02 de março de 2021.
Segue o horário das aulas e relação das salas, físicas e virtuais (para alunos que optarem pela
modalidade online), que serão utilizadas:
Jornada Cambridge

Séries

Dia e Horário

Sala

Science

EF-6 / EF-7

terça e quinta –
13h15 às 14h45

Sala C5 / Laboratório
Sala Virtual

Global Perspective

EF-6 / EF-7

terça e quinta –
15h00 às 16h30

Sala C7
Sala Virtual

Science

EF-8 / EF-9

terça e quinta –
15h00 às 16h30

Sala C5 / Laboratório
Sala Virtual

Global Perspective

EF-8 / EF-9

terça e quinta –
13h15 às 14h45

Auditório da Biblioteca
Sala Virtual

Lembrando que o material da Jornada Science pode ser adquirido no hotsite ou loja física da
distribuidora Disal, BookSpace ou livraria de sua preferência.
O RB Currículo Internacional terá uma camiseta de uniforme próprio, de uso opcional, que pode ser
encomendada e adquirida na Belmari Confecções (Rua Ângelo Vicentim, 957 - Barão Geraldo / Fone:
19 3289-5889 - WhatsApp: 19 98393-2631). A camiseta também poderá ser utilizada como uniforme
para as aulas curriculares.
Para que possamos cumprir nosso protocolo de biossegurança e realizar as atividades no contraperíodo
de forma organizada, seguem algumas orientações importantes:
●
●
●

●
●
●

A entrada dos alunos às 13h15 deve acontecer pela portaria 2.
A entrada dos alunos após 13h30 deve acontecer pela portaria 1.
Os alunos que optarem pelo almoço no colégio deverão se dirigir diretamente ao restaurante
após o término das aulas. Depois do almoço, devem subir para a área de espera da portaria 2,
onde irão aguardar até o horário da aula.
O intervalo entre aulas também acontecerá no mesmo espaço, na área de espera da portaria 2.
A saída dos alunos após as aulas do Currículo Internacional deve ser feita pela portaria 1.
Caso desejem que os alunos saiam desacompanhados ou acompanhados por colegas e seus
familiares, é preciso preencher a autorização permanente de saída, que está na área restrita em
nosso site. Clique aqui.

A monitoria do Fundamental II poderá orientar todos os alunos que tiverem eventuais dúvidas e
necessidades.
Atenciosamente,
Equipe pedagógica
Ensino Fundamental II

