
Comunicado 040/2022
Normas gerais do RB+

Campinas, 14 de março de 2022

Prezados pais e responsáveis,

A existência de normas e regras, assim como o respeito a elas, são fatores indispensáveis para a
educação individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência escolar saudável, produtiva
e organizada, fundamental para a boa formação de nossos alunos. Nesse sentido, não podemos
prescindir da efetiva colaboração e parceria família – escola.

Relacionamos, a seguir, informações importantes que regulam o funcionamento do RB+, as quais
incluem normas e procedimentos:

EQUIPE PEDAGÓGICA:
Diretor Pedagógico: José Admir Moreli - admir.moreli@riobranco.org.br
Educação Infantil e 1° ano
Coord. Pedagógica: Cláudia Veríssimo Moleiro - claudia.verissimo@riobranco.org.br
Orientadora Educacional: Millena Bonomi-  millena.bonomi@riobranco.org.br
Fundamental I
Coord. Pedagógica: Fabiene Cortijo Ramos - fabiene.ramos@riobranco.org.br
Orientadora Educacional: Sandra Regina Pavan Ferraro - sandra.ferraro@riobranco.org.br
Fundamental II
Coordenadora Pedagógica: Cintia Patrick Capellato - cintia.capellato@riobranco.org.br
Orientadora Educacional: Ana Maria Ramos e Silva - ana.silva@riobranco.org.br

Assistente de Coordenação: Bárbara Lisboa Rossi - barbara.rossi@riobranco.org.br

HORÁRIO

Turma Professora

RB+1M (Infantil) Claudia Campanaro

RB+2M (1° e 2° anos) Natália Freitas

RB+3M (3° aos 6° anos) Caroline Assunção

RB+1T (Infantil 2 e 3) Mariana Girotto

RB+2T (Infantil 4 e 5) Priscila Sega

RB+3T (1° anos) Leticia Souza

RB+4T1 (2° anos) Isabele Alexandre

RB+4T2 (3° anos) Geruza Barbieri

RB+5T  (4° e 5° anos) Karine Landy

RB+6T (6° aos 8° anos) Diego Teixeira
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FREQUÊNCIA RB+

A grade de atividades do RB+ é oferecida de segunda à sexta nos períodos da manhã e da tarde.
As famílias terão a possibilidade de optar pelo período integral semanal ou com carga horária
flexível de 2, 3 ou 5 dias.

5 dias 3 dias 2 dias

de 2ª a 6ª feira 2ª, 4ª e 6ª feira 3ª e 5ª feira
2° e 4° feira

Link de acesso da grade horária:
https://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/rb-mais/grade-horaria/

ENTRADA E SAÍDA

Matutino Vespertino

07h15 às 13h15 12h05 às 18h05

Entrada dos alunos pela Portaria 1, localizada
na Rua Antônio Zaine até às 8h.

Após este horário, os alunos deverão se dirigir
à Portaria 2, na Rua Cecília Feres Zogbi.

Saída dos alunos pela Portaria 1, localizada
na Rua Antônio Zaine até às 18h20.

Após este horário, o aluno será encaminhado
para Portaria 1, onde deverá aguardar a
chegada do responsável.

Saídas antecipadas devem ser avisadas com antecedência, por escrito, via agenda, (evitar avisar
por telefone ou dar recados orais).

PONTUALIDADE

A pontualidade dos alunos deve ser estimulada e incentivada pela família. Quando o aluno chega
atrasado, ele não só perde momentos preciosos em que o professor planeja as atividades do dia,
como atrapalha a rotina já iniciada com o grupo.

AGENDA RB+

É o meio efetivo de comunicação entre a escola e a família, além de ser de suma importância para
a organização escolar do aluno. Dessa forma, solicitamos que a agenda seja trazida diariamente e
mantida na mochila.

https://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/rb-mais/grade-horaria/


É fundamental que os dados pessoais, especialmente contatos telefônicos e e-mail, estejam
sempre atualizados. Todos os recados deverão ser registrados na agenda do RB+ e assinados
pelos responsáveis.

COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA

Os comunicados enviados pelo Colégio serão postados no aplicativo IsCool App e ficarão também
disponíveis em nosso site, em Cursos, RB+, Comunicados.

A comunicação com a equipe do RB+ deverá ser feita pela agenda física do aluno ou pelo e-mail
institucional do Colégio Rio Branco. Solicitamos que mantenham as informações de contato dos
responsáveis sempre atualizadas no cadastro do aluno. Para atualização dos dados, é necessário
entrar em contato com a Secretaria, por meio do e-mail: secretaria@riobranco.org.br.

CONTROLE PARENTAL

No Colégio Rio Branco Campinas, as novas tecnologias e a Internet são utilizadas como aliadas
no processo educacional. Habitualmente, os professores inserem atividades e conteúdos online
para que os alunos pesquisem, explorem e colaborem através da web.

No ambiente escolar, essas iniciativas são dirigidas e acompanhadas pela equipe pedagógica.
Para as atividades que demandam a utilização desses recursos em casa, recomendamos o
controle parental, ou seja, a supervisão da família. Além disso, também existem ferramentas de
segurança online desenvolvidas pelo Google para ajudá-los. Acesse o link abaixo e confira:
https://www.google.com.br/safetycenter/families/start/basics/

MEDICAMENTOS

Com o objetivo de resguardar a integridade de nossos alunos em relação à saúde e ao bem-estar,
trabalhamos contra a automedicação e a favor do uso racional de medicamentos em nosso
colégio.

Os funcionários do Colégio Rio Branco Campinas não são autorizados a medicar alunos. Sendo
assim, todo medicamento só será administrado mediante receita médica ou comunicado por
escrito pelos responsáveis.

Em caso de medicamento de uso contínuo (tratamento), o mesmo deverá estar acompanhado da
receita médica e, sempre que possível, ser administrado pelos próprios pais, em casa.

UNIFORME ESCOLAR OBRIGATÓRIO

O uso do uniforme no período RB+ é obrigatório em todos os dias, uma vez que constitui uma
importante norma, visando à segurança de todos os alunos. Esse uso é uma maneira de nossos
funcionários identificarem os alunos do RB+ em qualquer atividade ou ambiente durante a rotina
do contra período.

https://www.google.com.br/safetycenter/families/start/basics/


No inverno, o aluno deverá usar o agasalho com logotipo do colégio, o qual deverá ser identificado
com nome e sobrenome do aluno. A escola não se responsabilizará por uniformes extraviados
que não estejam identificados.

Solicitamos que seja mantida, dentro da mochila, uma troca de roupa para caso de necessidade.

LANCHE

Nos dias de frequência no RB+, os alunos deverão trazer dois lanches, um para o período regular
e um para o contra período. Os lanches serão acondicionados em refrigeradores.

Os pais que optarem pelo “Kit Lanche Saudável”, oferecido pela cantina, poderão fazer a adesão
direto na cantina da escola.

O almoço oferecido em dia de frequência dos alunos no RB+ já está incluso na
mensalidade.

TAREFA DE CASA

Os alunos têm um horário específico na rotina para a realização das tarefas de casa e orientações
de estudo. Ressaltamos que pesquisas e entrevistas serão realizadas em casa com
acompanhamento da família.

Os estudos são de responsabilidade compartilhada, sendo de fundamental importância o
compromisso da família em acompanhar a continuidade em casa.

DATAS COMEMORATIVAS / HOMENAGENS

Recomendamos às famílias que tenham ponderação ao presentear professores ou funcionários
por ocasião de atividades comemorativas ou qualquer outra data. É fundamental demonstrar às
nossas crianças e adolescentes que carinho e reconhecimento podem ser expressos por atitudes
cotidianas de atenção e respeito nas relações, podendo ser mais significativos que presentes
materiais.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica


