Comunicado 044/2021
Aulas on-line - fase vermelha
Campinas, 02 de março de 2021

Prezados(as) responsáveis,
Esperamos que todos estejam bem e com saúde.
Hoje, 02 de março, a prefeitura de Campinas fez um novo pronunciamento sobre a
classificação sanitária, que volta para a fase vermelha do Plano São Paulo. Foi determinado
também que as escolas permaneçam fechadas para as aulas presenciais, inicialmente,
no período de 03 a 16 de março.
Os alunos, famílias e toda a equipe do Colégio Rio Branco têm mostrado flexibilidade,
capacidade de adequação às mudanças e resiliência em diferentes momentos neste
período de pandemia. Vamos novamente fazer o trabalho com qualidade e eficiência. Para
que esse objetivo seja alcançado, contamos com a colaboração e espírito de equipe de
todos.
Diante dessa nova determinação, vamos retomar as aulas exclusivamente on-line para
todos os segmentos e séries, a partir de amanhã, 03/03.
Seguem algumas orientações:
Educação Infantil e 1º ano
Os alunos da Educação Infantil e do 1º ano terão acesso às atividades, links, vídeos, lives e
demais orientações, diariamente, no Google Sites da turma, na aba “Trabalhando em
casa”.
● Cronograma dos encontros on-line: os dias, horários e links de acesso estarão
disponíveis no início de cada semana no Google Sites, na página “Trabalhando em
Casa”.
● Orientação às famílias: as professoras estarão à disposição para agendar
encontros digitais, via Google Meet, de acordo com as solicitações dos
pais/responsáveis.
● Atendimento aos alunos: destacamos que todas as professoras polivalentes
continuarão disponíveis no período de aula em que o aluno está matriculado para
esclarecer dúvidas ou atender aqueles que necessitarem de orientações específicas.
● Plantão para retirada do material didático: poderão ser retirados, nos dias 03 e 04
de março, das 10h às 16h, na portaria principal da escola.
Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
●

As aulas serão ministradas para todos os alunos de acordo com os horários e links
disponíveis no Classroom das turmas. Em caso de dúvidas, as professoras
polivalentes estarão disponíveis no período de aula em que o aluno está matriculado
para esclarecê-las por e-mail ou agendamento prévio.

●

Turmas de 3º ao 5º ano - as avaliações mensais (AV1) serão mantidas - de 08 a 17
de março - conforme previsto em calendário. As informações e orientações
específicas, assim como os roteiros de estudo, estão disponíveis no classroom das
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●

turmas.
Plantão para retirada do material didático: poderão ser retirados, nos dias 03 e 04
de março, das 10h às 16h, na portaria principal da escola. Neste caso, solicitamos
que entre em contato pelos e-mails: sheila.souza@riobranco.org.br (Sheila) ou
maria.gama@riobranco.org.br (Maria) para informar a escola sobre a retirada.

Ensino Fundamental II e Ensino Médio
●

●

●

●

Os horários das aulas e plantões permanecem os mesmos e estão disponíveis no
site da escola e por meio dos links:
- Fundamental ll
- Ensino Médio
Todos os links do Google Meet para acesso às aulas on-line permanecem os
mesmos que já estão sendo utilizados desde o início do ano letivo. Em caso de
dúvidas, consulte o Classroom de cada professor.
Os materiais dos alunos que estiverem no armário da Global Box poderão ser
retirados amanhã das 08h às 16h. Caso seja necessário, entre em contato por e-mail
com cinara.cano@riobranco.org.br (Cinara).
As avaliações previstas durante esse período estão mantidas. Elas ocorrerão de
forma digital.

RB+
As aulas presenciais do RB+ estão suspensas. Sugerimos que acompanhem as orientações
no Google Site das turmas.
RB Currículo Internacional
As aulas serão ministradas remotamente, nos links enviados no Comunicado 037/2021.
Contamos com a colaboração de todos e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Equipe Pedagógica

