
Comunicado 111/2021
Jogos da Amizade RB

Ensino Fundamental II e Médio
Campinas, 15 de setembro de 2021

Prezados(as),

A pandemia da Covid-19 nos trouxe muitas reflexões e aprendizados. A restrição do contato
físico e a convivência limitada ao âmbito digital, por exemplo, nos fez valorizar ainda mais os
momentos de interação social e a retomada da rotina escolar presencial.

Pensando em proporcionar mais momentos de interação e aliá-los à prática de atividades
esportivas, que comprovadamente garantem a sensação de bem-estar físico e emocional, a
equipe de Educação Física do Colégio Rio Branco vai promover o 1º Jogos da Amizade
RB, cumprindo todos os protocolos de biossegurança que o momento ainda exige.

Os jogos serão realizados no período de 18 a 29 de outubro, distribuídos em dois/três
dias diferentes para cada série, sempre no contraperíodo escolar, ou seja, à tarde para
as turmas da manhã e à noite para as turmas da tarde.

A tabela com as modalidades esportivas e o horário dos jogos será encaminhada em breve.
Os alunos serão divididos em equipes de cores diferentes para auxiliar na identificação
durante os jogos e na organização das atividades. Não será necessário fazer a inscrição
para participar dos jogos.

Os alunos que tiverem interesse poderão adquirir a camiseta da sua equipe na Belmari
Confecções, mediante encomenda prévia. O período para solicitação da camiseta será
de 14 a 22/09, diretamente na Belmari (Rua Ângelo Vicentim, 957 – Jd. Santa Genebra,
Campinas/SP. Tel.: (19) 3249-0145).

ENSINO FUNDAMENTAL II

6M1 - azul royal 7M1 - vermelho 8M1 - vermelho 9M1 - azul royal

6M2 - verde bandeira 7M2 - azul royal 8M2 - verde bandeira 9M2 - amarelo ouro

6M3 - vermelho 7M3 -  amarelo ouro 8M3 - amarelo ouro 9M3 - vermelho

6T1 - amarelo ouro 7T1 - verde bandeira 8T1 - azul royal

ENSINO MÉDIO

1M1 - azul royal 2M1 - branco 3M1 - pink

1M2 - verde bandeira 2M2 - blue night 3M2 - preto

1M3 - jumbo 3M3 - laranja

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica


