Comunicado 093/2021
Informações iniciais para alunos novos
Campinas, 28 de julho de 2021

Prezados(as).
Esperamos que estejam bem e com saúde.
Sejam bem-vindos ao Colégio Rio Branco Campinas. Agradecemos pela parceria nesta
jornada pela educação e formação dos seus filhos, nossos alunos. Desejamos a todos um
semestre promissor.
Na próxima segunda-feira, dia 02 de agosto, iniciaremos as aulas do segundo semestre
letivo com todos os cuidados, medidas sanitárias e seguindo os critérios estabelecidos pelo
novo Decreto Municipal Nº 21.575, publicado em 22 de julho de 2021, que disciplina a
retomada das atividades escolares presenciais em Campinas.
Para um início tranquilo e saudável, contamos com a colaboração e responsabilidade de
todas as famílias no cumprimento das normas legais para as atividades escolares
presenciais e dos protocolos sanitários em vigor.

Organização da escola
A organização da escola segue o estabelecido no novo decreto municipal e o Protocolo
Sanitário do Plano RB - 2021, a saber:
●

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

●

Atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar;

●

Protocolos sanitários do setor. Todos os protocolos de limpeza e higienização das
superfícies e ambientes permanecem os mesmos, assim como a ventilação dos
espaços e as medidas de higiene pessoal, o uso de máscara e álcool em gel;

●

Resultado da opção das famílias sobre a frequência às aulas presenciais dos
alunos. A frequência às aulas presenciais por enquanto permanece facultativa, por
isso, precisamos confirmar quais alunos realmente participarão das atividades
presenciais. O formulário abaixo deve ser preenchido até dia 29/07, quinta-feira.
○

Formulário: https://forms.gle/Hk7tjh4FX314Kfb78

Organização das turmas
O novo decreto municipal retirou o percentual que limitava o número de alunos nas aulas
presenciais, mas manteve o distanciamento de 1,5m, que deve ser aplicado na ocupação

dos espaços das salas de aula. Com esses critérios será necessário manter o rodízio de
alunos na maioria das turmas e o ensino híbrido (alunos em status presencial e on-line).
De modo especial, nas duas primeiras semanas faremos um retorno cauteloso e com todos
os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus no ambiente escolar.
Solicitamos que as famílias sejam rigorosas na observação de sintomas e só encaminhem
os filhos para a escola quando não apresentarem nenhum sintoma ou problema de saúde.
Orientamos ainda que os alunos que viajaram, façam um período de quarentena antes
de retornarem às aulas presenciais, como medida preventiva.
A organização dos grupos estará disponível nos seguintes ambientes virtuais, no dia 30/07.
1. Educação Infantil e 1º ano: os alunos poderão frequentar as aulas presencialmente
todos os dias. Algumas turmas serão divididas e acompanhadas pela equipe
pedagógica do segmento.
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.

RB+ Período Integral
As atividades presenciais do RB+ serão retomadas no dia 02/08 para os alunos já
matriculados. Havendo disponibilidade de novas vagas, informaremos às famílias dos
alunos interessados.

Atividades extracurriculares
As atividades extracurriculares serão retomadas. Em breve, enviaremos um comunicado
específico sobre essas atividades.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Cordialmente,
Equipe Pedagógica

