
Comunicado 111B/2021
Jogos da Amizade RB

Ensinos Fundamental II e Médio
Campinas, 08 de outubro de 2021

Prezados(as),

No período de 18 a 29 de outubro, realizaremos o 1º Jogos da Amizade RB, para os alunos dos
Ensinos Fundamental II e Médio, cumprindo todos os protocolos de biossegurança que o
momento ainda exige.

Os jogos são restritos aos alunos do Colégio e acontecerão em diferentes dias e horários
para cada turma, no contraperíodo escolar. Não será permitida a entrada de pais, responsáveis
ou convidados para assistir aos jogos, em decorrência dos protocolos em vigor.

Confira a tabela geral com as modalidades esportivas e horário dos jogos - clique aqui

Protocolos RB para os Jogos da Amizade

1. Durante os jogos, será obrigatório o uso de máscara de proteção. O uso incorreto das
mesmas resultará em uma primeira advertência e, em caso de reincidência, na expulsão
do aluno da partida;

2. É obrigatório o uso de tênis e roupas adequadas à prática de atividades esportivas;

3. O uso da camiseta oficial não é obrigatório, embora seja recomendado, caso o aluno
não tenha a camiseta poderá usar colete ou outra camiseta da cor da equipe, porém deve
usar o uniforme do colégio ao chegar para o jogo.

Contraperíodo / Almoço

Os alunos do EF-9 e EM só poderão permanecer no colégio no contraperíodo nos dias e horários
em que participarão, efetivamente, dos jogos da amizade 2021.

Os alunos que optarem por almoçar no restaurante do colégio deverão aguardar, após o almoço,
até o horário de início dos jogos, às 14h, na quadra 3.

Cronograma

1. O cronograma dos jogos está disponível no Classroom de Educação Física de seu
professor e nos murais da escola;

2. Quaisquer dúvidas sobre datas, horários e regras de participação devem ser relatadas
diretamente ao professor de educação física;

3. Para os alunos do EF-9 e EM teremos um “Desafio de Dança” que será de participação
livre. Os alunos podem formar grupos livremente (não precisam ser todos da mesma sala)
e podem participar de quantos grupos quiserem. O estilo é livre e os alunos deverão
encaminhar a música escolhida para o professor Tulu.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

https://www.riobranco.org.br/pdf/2021_tabela-jogos-amizade.pdf

