Comunicado 005/2020
Normas Escolares Gerais
Ensino Fundamental Il
Campinas, 29 de janeiro de 2020
Prezados pais, responsáveis e alunos do Ensino Fundamental II.
Acreditamos que a existência de normas e regras e o respeito às mesmas são fatores imprescindíveis para
a educação individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência escolar saudável, produtiva e
organizada, necessária para a boa formação de nossos alunos. Neste sentido, não podemos prescindir da
efetiva colaboração e, também, de um forte compromisso dos estudantes e de suas famílias no
cumprimento destas.
Relacionamos, a seguir, informações importantes, reunindo normas e procedimentos que regulam o
funcionamento de nosso Colégio. Pedimos vossa atenção às mesmas.
EQUIPE PEDAGÓGICA
●
●
●
●

Diretor Pedagógico: Prof. José Admir Moreli – admir.moreli@riobranco.org.br
Coordenadora Pedagógica: Profª. Cíntia Capellato- cintia.capellato@riobranco.org.br
Orientadora Educacional do EF-6 ao EF-8: Ana Marina Vilela- ana.silva@riobranco.org.br
Orientadora Educacional do EF-9: Profª. Juliana Caetano- juliana.caetano@riobranco.org.br

EQUIPE DE APOIO – MONITORES
●
●

Monitoria manhã e tarde – Susi e Michele
Auxiliar de Coordenação - Cinara

EDUCAÇÃO FÍSICA

Na hipótese do aluno não poder praticar alguma atividade física, ou deter alguma restrição para tanto, a
família deverá comunicar esta restrição por escrito ao COLÉGIO, mediante apresentação de atestado
médico.
As aulas de educação física têm horário programado na grade horária de cada ano, e não podem ser
realizadas por alunos de outras turmas. Para realizar as atividades de educação física, o aluno precisa,
obrigatorimente, estar uniformizado e de tênis. Não é permitido o uso do uniforme dos esportes
extracurriculares nessas aulas, nem a prática sem camiseta.

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA

Manhã
●
●
●
●
●

O portão será aberto para a entrada dos alunos às 07h;
Entrada de alunos em sala: Primeiro sinal: 07h10;
Horário de início das aulas: Segundo sinal: 07h15;
Horário de término das aulas: 12h20, às terças e quintas e 13h05, às segundas, quartas e sextas;
Horários de intervalos: das 08h45 às 09h e das 10h30 às 10h50.

Tarde
●
●
●
●

Entrada de alunos em sala: Primeiro sinal: 13h10;
Horário de início das aulas: Segundo sinal: 13h15;
Horário de término das aulas: 18h20, às quartas e sextas e 19h05, às segundas, terças e quintas;
Horários de intervalos: das 14h45 às 15h e das 16h30 às 16h50.

PONTUALIDADE

A pontualidade dos alunos deve ser estimulada e incentivada pela família. Quando o aluno chega atrasado,
perde a primeira aula. Após 7h15/13h15, o aluno deverá aguardar o início da 2ª aula para entrar em sala.
Após a 2ª aula não será permitida a entrada do aluno no Colégio, somente com a autorização da
Orientação Educacional ou mediante apresentação de atestado médico. Caso ocorra o atraso, o(a)
aluno(a) deve dirigir-se à monitoria, que registrará a justificativa.

SAÍDA

Alunos do Fundamental II somente poderão sair sozinhos no término das aulas do seu período escolar
(12h20/13h05 e 18h20/19h05).
Saídas antecipadas, antes do término do período, só serão autorizadas com solicitação prévia dos pais ou
responsáveis, por e-mail, à Orientação Educacional.
Alunos que frequentam atividades acadêmicas ou extracurriculares no contraperíodo só poderão sair
desacompanhados de seus responsáveis com autorização prévia, que deve ser preenchida no site do
colégio, na área restrita, e deve ser renovada a cada ano letivo. Clique aqui para acessar.
Durante o período de avaliações trimestrais, os alunos poderão ser dispensados com antecedência,
conforme calendário que será enviado antes de cada período de provas.

UNIFORME ESCOLAR OBRIGATÓRIO

O uso do uniforme escolar completo é obrigatório e constitui uma importante norma que visa à
segurança de todos os alunos. É uma maneira de nossos funcionários evitarem a entrada de estranhos à
comunidade escolar e observarem melhor nossos alunos na entrada e saída do Colégio. Por isso, pedimos
aos pais que conscientizem os filhos da importância de cumprir as normas relativas a esta questão. Não
será permitida a permanência de alunos sem uniforme completo no ambiente escolar.
Diariamente, o aluno deverá comparecer ao Colégio trajado adequadamente, com camiseta e calça ou
bermuda do uniforme. Alunos que frequentam atividades extras (plantões, reforços, aulas extracurriculares,
aulas temáticas, entre outras), no contraperíodo, também deverão estar uniformizados. No inverno, o aluno
deverá usar o agasalho do Colégio (marcar seu nome e sobrenome).
O aluno deverá utilizar calçado fechado. O tênis é calçado obrigatório nas aulas de Educação Física e
Laboratório. Não é pertimido o uso de chinelo ou calçado aberto no ambiente escolar.
MATERIAL ESCOLAR

Caso o(a) aluno(a) compareça à aula sem o material adequado para a mesma, o professor fará o registro no
portal para a consulta dos pais. Ficará a critério do professor autorizar sua permanência em sala de aula ou
encaminhá-lo para atividades extraclasses (como pesquisa, atividade de leitura e interpretação de textos,
listas de exercícios etc.).
Todo material escolar do aluno deve estar marcado com o seu nome e sobrenome para facilitar a devolução
quando esquecido no Colégio.
A utilização da Google Agenda é de fundamental importância para a organização escolar do aluno.

TAREFAS DE CASA

A tarefa de casa ajuda a desenvolver a rotina de estudo, fazendo parte do processo de avaliação do
estudante, compondo a nota processual do aluno. O ideal é que o aluno organize uma rotina de atividades
e faça seus deveres em local tranquilo para o melhor aproveitamento desses momentos. O professor fará o
registro das faltas de tarefas no portal para a consulta e acompanhamento dos pais.
Todas as informações sobre as atividades, tarefas, conteúdos, projetos de recuperação e avaliações serão
postadas no Classroom dos professores e devem ser acessadas pelos alunos diariamente.

SISTEMA AVALIATIVO, OCORRÊNCIAS E RECUPERAÇÕES

O desempenho dos alunos em avaliações processuais, mensais e trimestrais será registrado no sistema e
deve ser acompanhado, regularmente, pelos responsáveis. Em caso de dúvidas em relação ao processo de
avaliações e notas, consulte o Regimento Escolar, que consta em nosso site, ou procure a Orientação
Educacional ou a Coordenação Pedagógica.
Os boletins deverão ser acessados na área restrita do site do Colégio. Desse modo, os responsáveis
conseguem acompanhar os resultados dos alunos, eventuais convocações para aulas de reforço,
ocorrências e recuperações.
No Ensino Fundamental II, os alunos que perderem uma avaliação poderão realizar avaliação substitutiva,
mediante justificativa. As substutivas acontecem uma vez por trimestre, nos meses de abril, agosto e
novembro, e contemplam as habilidades e conteúdos referentes ao trimestre. O calendario das avaliações
fica disponível no site do Colégio, em Ensino Fundamentla II - Calendário.

REFORÇO ESCOLAR E PLANTÃO DE DÚVIDAS

Os alunos do Ensino Fundamental II podem participar das aulas de plantão de dúvidas, que ocorrem
semanalmente, no contraperiodo, em horário agendados, disponíveis no site do Colégio e nos murais do
Ensino Fundamental II. Acesse www.riobranco.org.br, clique em Cursos, Ensino Fundamental II e depois em
Calendário. As aulas terão início em 03/02.
Os alunos podem ser convocados, pelos professores, para o reforço escolar, por meio de e-mail do aluno e
notificação na área restrita. As aulas também ocorrem em horários agendados no contraperíodo.

REUNIÕES DE PAIS

As reuniões para tomar conhecimento do desempenho dos filhos acontecem ao final de cada trimestre e já
estão disponíveis em nosso site, em Ensino Fundamental II - Calendários. Encontros com os professores e
com a Equipe Pedagógica, antes da data prevista, devem ser agendados na monitoria do Ensino
Fundamental II. A reunião geral de pais, que inicia o ano letivo, acontecerá em 29/01/2020, às 19h.
A comunicação dos responsáveis com a escola deverá ser feita prioritariamente através do Serviço de
Orientação Educacional, via telefone (19) 3303-1250, ou por e-mail ana.silva@riobranco.org.br – 6º,7º e
8º ano ou juliana.caetano@riobranco.org.br – 9º ano e Ensino Médio.

COMUNICADOS ESCOLARES

Todos os comunicados escolares serão postados no aplicativo IsCool App e enviados somente por e-mail.
Solicitamos que mantenham o endereço eletrônico dos responsáveis atualizado no cadastro do aluno e que
verifiquem constantemente sua caixa de entrada e spam. Os comunicados também estarão disponíveis no
site do colégio. Acesse www.riobranco.org.br, clique em Cursos, Ensino Fundamental II e depois em
Comunicados.

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/
LISTAS DE CONTATOS

Por medidas de segurança, não serão fornecidas as listas com os nomes e telefones dos alunos, pais e
professores. O contato com professores deve ser feito por e-mail, que consta no classroom de cada
professor.

ANIVERSÁRIOS

Festas de aniversários de alunos e/ou professores não podem ser realizadas no Colégio. Os alunos do EFII
não serão liberados durante as aulas para participação em festas de aniversário de irmãos/parentes em
outros segmentos.

ATIVIDADES NO CONTRAPERÍODO

Os alunos que permanecerem no Colégio para atividades no contraperíodo devem se organizar quanto aos
horários de aulas. A monitoria pode auxiliar com informações precisas e orientações. Nos horários de
espera entre atividades, os alunos devem permanecer na biblioteca ou na área de espera, para que não
afetem a rotina dos alunos que estão em aulas regulares.
A permanência dos alunos nas quadras não é permitida, por questões de segurança. O uso das quadras é
destinado às aulas de educação física. Nos intervalos de aulas, há organização de calendário para uso
desses espaços, sempre acompanhados de um monitor ou professor responsável. Não é permitido trazer
bolas para utilizar nas quadras do Colégio.

CRONOGRAMA ANUAL - EFII

O cronograma anual encontra-se disponível no site do Colégio, em Cursos, Ensino Fundamental II Calendário, e pode ser acessado através da Google Agenda.

MUDANÇA DE SALA

As solicitações para mudança de sala devem ser feitas pelos responsáveis, através de documento que pode
ser retirado na monitoria ou com a Orientadora Educacional. Para efetivar as mudanças, a equipe docente e
a orientação eduacacional consideram o sociograma preenchido pelo aluno, o número de alunos por turma
e as necessidades pedagógicas das turmas e dos alunos, podendo ou não deferir o pedido.
IMPORTANTE:
●

●
●

O Colégio não se responsabiliza por extravios de objetos pessoais (celulares, I-pods, máquinas de
fotografar, fones de ouvido, carteiras, uniformes e outros). Durante as aulas, os aparelhos celulares
só serão permitidos com a autorização do professor, se o uso for coerente com a proposta de aula
apresentada. Solicitamos aos pais que, quando necessário enviar recados aos filhos, telefonem
para a monitoria ao invés de ligar diretamente ao aluno.
Todos os recados da família para o colégio devem ser registrados via e-mail para a Orientação
Educacional.
Consulte regularmente o site do Colégio, pois nele constarão comunicados, horários, datas e
demais informações atualizadas.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental II

