Comunicado 008/2020
Normas escolares gerais
Ensino Fundamental I
Campinas, 30 de janeiro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Acreditamos que a existência de normas e regras e o respeito a elas são fatores imprescindíveis para a educação
individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência escolar saudável, produtiva, organizada e necessária
para a boa formação de nossos alunos. Neste sentido, é imprescindível a efetiva colaboração e parceria família –
escola.
Relacionamos, a seguir, informações importantes, reunindo normas e procedimentos que regulam o
funcionamento de nosso Colégio. Pedimos sua atenção.
EQUIPE PEDAGÓGICA:
●
●
●

Diretor Pedagógico: Prof. José Admir Moreli - admir.moreli@riobranco.org.br
Coordenadora Pedagógica: Profª. Fabiene Cortijo Ramos - fabiene.ramos@riobranco.org.br
Orientadora Educacional: Profª. Sandra Cristina Dedeschi - sandra.dedeschi@riobranco.org.br
EQUIPE DE APOIO:

●
●

Auxiliar de monitoria: Amanda Virgentin, Maria Alves Gama e Lidia de Cássia Bernardino.
Auxiliar de coordenação: Sheila Maria de Souza.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA

●
●
●

●
●
●

Manhã
Entrada: 7h30
Início das aulas: 7h30
Saída:
○ 2º ano - 12h15 às 12h20
○ 3º, 4º e 5º anos - às 12h20
Tarde
Entrada: 13h15
Início das aulas: 13h15
Saída:
○ 2º ano - 18h às 18h05
○ 3º, 4º e 5º anos - às 18h05
Importante:

●

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

●

Se houver alguma alteração quanto à pessoa que habitualmente vem buscar a criança, avisar por meio da
agenda escolar.

●

Os monitores do segmento acompanharão as crianças após os horários de saída. No período da manhã,
até 12h30, no pátio, e no vespertino, até às 18h30 numa sala do Fundamental I. Após o término do
período da tarde, o aluno será encaminhado para portaria onde deverá aguardar a chegada do
responsável.

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

Com o objetivo de manter a organização e segurança dos alunos do Colégio Rio Branco no horário da saída,
solicitamos que preencham a autorização enviada pela agenda. É fundamental comunicar a escola caso haja
alteração no decorrer do ano letivo.
Enfatizamos a importância de orientar as crianças compartilhando com elas as informações preenchidas
no documento.
- Alunos das turmas de 2º ano sairão da sala com a professora às 12h15 (matutino) / 18h (vespertino) e
juntos aguardarão os responsáveis no pátio. Alunos das demais turmas (3º ao 5º ano) sairão sozinhos
para ir ao encontro dos pais no local combinado. Ressaltamos a importância da orientação pelos
responsáveis para garantirmos a segurança e tranquilidade durante esses períodos.

PONTUALIDADE

A pontualidade dos alunos deve ser estimulada e incentivada pela família.
Entrada: quando a criança chega atrasada, ela não só perde momentos preciosos em que se planejam as
atividades do dia, como atrapalha a rotina já iniciada daquele grupo. Caso ocorra o atraso, o(a) aluno(a) deve
dirigir-se à monitoria que registrará a justificativa. Pedimos que os pais comuniquem (por telefone ou agenda)
ausências por mais de um dia.
Saída: solicitamos que sejam criteriosamente obedecidos os horários de saída.
AGENDA

É o meio efetivo de comunicação entre a escola e os responsáveis e de fundamental importância para a
organização escolar do aluno. Todos os recados deverão ser registrados na agenda e assinados pelos
responsáveis.
Lembramos a importância de sua visualização diária pelos alunos e responsáveis. É fundamental que os dados
pessoais, especialmente contatos telefônicos e e-mail, estejam sempre atualizados.
Os alunos do 4º e 5º anos também farão uso da agenda Google, ferramenta do Classroom.
COMUNICADOS ESCOLARES

Os comunicados escolares serão postados no aplicativo IsCool App, enviados por e-mail e, sempre que
necessário, bilhetes específicos da série ou do segmento serão enviados por meio da agenda do aluno.
Solicitamos que mantenham seu endereço eletrônico atualizado no cadastro do aluno e que verifiquem
constantemente a caixa de entrada e spam. Os comunicados também estarão disponíveis no site do colégio.
Acessem <www.riobranco.org.br>, cliquem em Cursos, Ensino Fundamental I e depois em C
 omunicados.
ENTREVISTAS E REUNIÕES

As reuniões, nas quais os familiares tomam conhecimento do desempenho de seus filhos,ocorrem nas datas
previstas no calendário escolar ou sempre que houver necessidade. Encontros com a professora ou com a equipe
pedagógica, antes da data prevista, podem ser solicitados via agenda e/ou por e-mail. Os atendimentos serão
agendados pelos professores nas aulas de especialistas.

Pedimos a todos que evitem conversar com as professoras nos horários de entrada e saída para não
comprometer o atendimento aos alunos e não causar transtornos à classe.

CONTROLE PARENTAL

No Colégio Rio Branco Campinas as novas tecnologias e a Internet são utilizadas como aliadas no processo
educacional. Propostas de pesquisas para casa, atividades lúdicas entre outros, fazem parte do trabalho com as
crianças desde as séries iniciais. A partir do 4º ano, os professores também inserem no classroom das turmas
atividades e conteúdos para que os alunos pesquisem, explorem e colaborem através da web.
No ambiente escolar, essas atividades 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.
Acessem o link e confiram: 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. Sendo assim, todo
medicamento que o aluno necessitar, deverá ser administrado somente mediante receita médica e/ou comunicado
escrito pelos responsáveis.
Em caso de medicamento de uso contínuo (tratamento), o mesmo deverá ser trazido com a receita médica e,
sempre que possível, ser administrado pelos próprios pais.
Os funcionários do Colégio Rio Branco Campinas não poderão medicar alunos, mesmo com autorização dos
seus responsáveis via telefone.
DOENÇAS

Solicitamos que comuniquem o colégio em caso de doença infectocontagiosa

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 no ambiente
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 (apoio pedagógio, aulas extracurriculares, entre outras), no
contraperíodo, também deverão estar uniformizados. No inverno, o aluno deverá usar o agasalho do Colégio que
deverá ser identificado com nome e sobrenome.
O aluno deverá utilizar calçado fechado. Não recomendamos o uso de chinelos, tamancos, sandálias e tênis de
rodinha, tendo em vista a segurança das crianças. O tênis é calçado obrigatório nas aulas de Educação
Física.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Na hipótese do aluno não poder praticar alguma atividade física ou apresentar alguma restrição, a família deverá
comunicar o Colégio por escrito e apresentar o atestado médico.

LANCHE

A criança pode trazer o lanche de casa ou adquirir o KIT LANCHE SAUDÁVEL na cantina. Para mais ,
informações acessar : https://www.riobranco.org.br/contato/cantina/
O lanche escolar é uma refeição intermediária, que serve para dar energia à criança entre duas refeições
principais. Nessa refeição é importante que contenha: uma porção de carboidrato, que fornece energia; uma
porção de frutas responsáveis pelas vitaminas, minerais e fibras; por fim, uma porção de lácteos para as
proteínas.
Durante todo o período escolar, as professoras orientam e estimulam o consumo de água, lembrando a
importância da hidratação. Incentivem uma alimentação saudável e equilibrada evitando salgadinhos, frituras,
balas, chicletes e guloseimas nos lanches.
O uso da cantina pelos alunos ocorre da seguinte forma:
-

-

Há um dia da semana em que as crianças do 2º ano utilizam a cantina acompanhados de um adulto. Será
informado na agenda o dia combinado para que os responsáveis providenciem crédito na cantina e/ou
enviem dinheiro para compra do lanche. Nos demais dias, havendo necessidade, terão autonomia para
utilizar a cantina.
Turmas de 3º, 4º e 5º anos podem utilizar a cantina diariamente. Sugerimos que os alunos sejam
orientados pelos responsáveis sobre o uso consciente do dinheiro e o tipo de alimento que irá consumir.

ANIVERSÁRIOS

●

NO COLÉGIO

Os aniversários podem ser comemorados na escola, no horário do lanche, desde que haja prévia combinação
com a professora da turma. Precisam ser simples, limitando-se a bolo (brigadeiro, caso queiram) e refrigerante ou
suco. Nesse dia, cada criança deve trazer seu lanche, pois o bolo é oferecido como sobremesa. A mãe ou o
responsável deve providenciar também os copos, pratos, garfos, guardanapos e vela.
Não são permitidos convites, saquinhos surpresa, lembranças ou presentes, nem a presença de familiares.
Os alunos da Educação Infantil e Fundamental I (1º ao 5º ano) poderão ser liberados durante as aulas para
participação em festas de aniversário de irmãos mediante prévia comunicação com o professor da turma.
Lembramos que os segmentos seguem horários diferentes de aula, sendo importante confirmar se a rotina da
criança não será prejudicada.
Importante: quando envolver crianças desses dois segmentos, comunicar as respectivas professoras.
●

FORA DO COLÉGIO

Convites entregues na escola para festas em outros locais devem ser estendidos a todos os alunos da classe.
Caso queiram convidar apenas alguns colegas da turma e/ou de outras turmas, a escola não fará a mediação para
entrega. Orientamos que os responsáveis entrem em contato direto com as famílias das crianças que pretendem
convidar. Ressaltamos que nesses casos, não será permitida a entrega de convites nas dependências do
colégio para evitarmos constragimentos e exposição daqueles que não fazem parte da lista de
convidados.

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.

BRINQUEDOS

Os alunos de 2º, 3º e 4º anos podem trazer brinquedos de casa no dia combinado. Objetos de valor devem ser
evitados.
Recomendamos que orientem as crianças a não trazerem para o colégio brinquedos com peças muito pequenas
e/ou de valor sentimental, para que não tenhamos intercorrências e problemas em caso de quebra ou perda. A
escolha do brinquedo precisa ser orientada, escolher os mais simples e fáceis de serem cuidados, pois não temos
como nos responsabilizar por eles. Não são permitidos brinquedos eletrônicos.
Elencamos a seguir algumas dicas de orientação às crianças que podem ser úteis aos pais:
● cuidar dos seus objetos pessoais, não deixá-los espalhados e/ou fora da mochila, pátio ou parque quando
não estiver brincando;
● conversar com a criança sobre brincar junto e compartilhar brinquedos e jogos. Dividir e compartilhar são
atos de empatia;
● depois de brincar, guardar tudo e ficar atento para não perder ou esquecer nenhuma peça do brinquedo
ou jogo;
● conversar sobre emprestar algo a alguém - quando pegamos algo emprestado é necessário cuidar e
devolver da mesma forma;
● pode acontecer de o brinquedo quebrar ou soltar alguma peça - às vezes, por mais cuidado que tomemos,
os acidentes acontecem;
● se a criança optar em trazer coleções (cartas, bichinhos, figurinhas etc), orientá-la de que é necessário
cuidar, não deixá-las em qualquer lugar, mantê-las sempre na mochila após o uso.
● brinquedos trazidos fora do dia combinado não são recomendados e desejáveis, pois atrapalham a
rotina estabelecida em sala, sendo necessária a intervenção da professora e em muitos casos o
recolhimento do brinquedo ou jogo.
Ressaltamos que não nos responsabilizamos pela perda ou danos causados aos brinquedos, jogos,
coleções etc.
TAREFA DE CASA

A tarefa de casa ajuda a desenvolver hábitos de estudo. O ideal é que a criança faça seus deveres em local
tranquilo e organizado. Caso o(a) aluno(a) deixe de entregar as lições, o fato será comunicado pela professora via
agenda. Regularmente as professoras orientam os alunos sobre metodologia de estudos e organização da
agenda.

APARELHOS CELULARES E SIMILARES

A escola não se responsabiliza pelos aparelhos celulares e similares dos alunos. O uso desses aparelhos deve
estar coerente com a proposta de aula apresentada pelos professores.

LISTA DE CONTATOS

Não serão fornecidas as listas com os nomes e telefones dos alunos, pais e professores. O contato com
professores deve ser feito via agenda ou através do e-mail.

CALENDÁRIO

O calendário anual encontra-se disponível no site do colégio. Acessem www.riobranco.org.br, cliquem em
Ensino Fundamental I e depois em Calendário.
Consultem sempre o site do colégio para que fiquem atualizados sobre os comunicados, horários, datas,
eventos e demais informações.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Fundamental I

