
Comunicado 057/2021
Organização das turmas para retorno ao presencial

Campinas, 15 de abril de 2021

Caros responsáveis e familiares,

Esperamos que estejam bem e com saúde.

No dia 19/04, próxima segunda-feira, retomaremos as atividades escolares
presenciais.

A perspectiva para o ano é de prolongamento da pandemia e de idas e vindas na
organização das atividades escolares. Portanto, precisaremos da colaboração,
compreensão e empatia de todos na organização e funcionamento da escola.
Entendemos os anseios e demandas individuais, mas não podemos esquecer que a
escola é um importante espaço coletivo de convivência e construção da
cidadania.

Depois de tanto tempo de drásticas mudanças em nossa vida individual e coletiva,
todos estão cientes dos novos protocolos de convivência e preservação da saúde.
Precisamos agora de atitudes de respeito a si, ao outro e à coletividade. Os
alunos têm demonstrado grande poder de colaboração, mas precisamos encontrar
nos responsáveis o mesmo espírito de cidadania, colaborando para que o ambiente
escolar e seu entorno preservem a saúde e a vida das pessoas.

Precisamos que os familiares e responsáveis respeitem os protocolos no drive thru
e nas portarias, espaços da escola onde é obrigatório o uso de máscara e o
distanciamento social.

Convite para palestra

"A Escola em tempos de pandemia - cuidados e prevenções"

No dia 16/04, sexta-feira, 19h30, teremos uma importante palestra com a Dra.
Raquel Stucchi, infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade
Brasileira de Infectologia. O evento on-line será restrito à nossa comunidade escolar
e as vagas são limitadas. Faça sua inscrição clicando no formulário.

Organização da escola

A organização da escola segue o Protocolo Sanitário do Plano RB - 2021 e as
mesmas regras estabelecidas anteriormente, a saber:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ29kXo3WoCKUs52ntOSrpoznNDtsgwII1chv9-IYEvTuQPA/viewform


● Limite de 35% dos alunos matriculados para as aulas presenciais,
estabelecido para a fase vermelha do Plano SP em que se encontra o
município de Campinas;

● Distanciamento obrigatório de 1,5m aplicado no espaço físico das salas do
colégio;

● Resultado da pesquisa realizada com as famílias.

Consulta realizada com as famílias

Foi realizada, entre os dias 09 e 12/04, uma nova pesquisa com as famílias sobre o
retorno ao presencial. Tivemos a participação de 77,1% das famílias. Das famílias
que responderam à consulta, 76,8% optaram pelas aulas presenciais no sistema de
rodízio semanal e 23,2% optaram por permanecer no ensino remoto. As famílias
que não responderam ao formulário foram consideradas nas atividades remotas.

Organização das turmas para o rodízio semanal

Devido à grande adesão para as aulas presenciais no sistema de rodízio semanal e
aos critérios que precisam ser cumpridos, houve necessidade de dividir os alunos
em grupos na maioria das turmas. Nem sempre foi possível organizar os rodízios
mantendo os irmãos nas mesmas semanas de aulas presenciais, uma vez que
há diferença na quantidade de grupos em que cada sala foi dividida. A organização
dos grupos está disponível nos seguintes ambientes:

1. Educação Infantil e 1º ano: No Google site de cada turma.
2. Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano): No Classroom de cada turma.
3. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): No Google Classroom da

Coordenação e Orientação do EFII.
4. Ensino Médio: No Google Classroom RB Vest 2021.

Mudança de status

As solicitações de alteração de status do on-line para o presencial e vice-versa
serão atendidas a partir do dia 03 de maio.

Formulário de alteração de status - clique aqui

RB+ Período Integral

https://forms.gle/n93wAopnscxoCKPk6


Estamos ainda avaliando a retomada das aulas do RB+ para o próximo mês.
Informaremos as famílias quando tivermos essa decisão.

Atividades extracurriculares

As atividades extracurriculares permanecem suspensas até nova decisão.

Entrega dos exemplares do Jornal Joca

Os exemplares do jornal JOCA serão distribuídos aos alunos do 4º ao 7º ano no
retorno ao presencial. Os alunos que assistirão às aulas remotamente poderão
retirar o material na portaria do colégio, no horário de aula das 7h15 às 18 horas.

Campanha RB#CampinasSemFome

Participe da ação solidária de arrecadação de alimentos que o Colégio está
apoiando: a Campanha Campinas Sem Fome. Veja como participar no
Comunicado 056/21.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Equipe Pedagógica

https://smpdccampinas.wixsite.com/campinassemfome
https://www.riobranco.org.br/pdf/2021_Comunicado-056.pdf

