Comunicado 012/2020
Normas gerais escolares RB+
Campinas, 03 de fevereiro de 2020
Prezados pais e responsáveis,
Relacionamos, a seguir, informações importantes, reunindo normas e procedimentos que regulam o
funcionamento do RB+:
EQUIPE PEDAGÓGICA:
●
●
●
●
●
●
●
●

Diretor Pedagógico: Prof. José Admir Moreli - admir.moreli@riobranco.org.br
Coord. Pedagógica Ed. Infantil: Profª. Cláudia Veríssimo Moleiro - claudia.verissimo@riobranco.org.br
Orientadora Educacional Ed. Infantil: Profª. Millena Bonomi- millena.bonomi@riobranco.org.br
Coord. Pedagógica EFI: Profª. Fabiene Cortijo Ramos - fabiene.ramos@riobranco.org.br
Orientadora Educacional EFI: Sandra Cristina Dedeschi - sandra.dedeschi@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
Assistente de Coordenação: Bárbara Lisboa Rossi - barbara.rossi@riobranco.org.br

HORÁRIOS
Turma

Professor(a)

Entrada

Saída

RB+1M (EI-2 a EI-5)

Priscila Sega

07h00

13h15

RB+2M (EF-1 e EF-2)

Claudia Campanaro

07h00

13h15

RB+3M (EF-3 a EF-5)

Caroline Assunção

07h00

13h15

RB+1T (EI-2 a EI-5)

Manoella Ripamonti

12h05

18h20

RB+2T (EF-1)

Natalia Freitas

12h05

18h20

RB+3T (EF-2)

Leticia Pereira

12h05

18h20

RB+4T (EF-3)

Tabata Fracarolli

12h05

18h20

RB+5T (EF-4 e EF-5)

Karine Landy

12h05

18h20

RB+6T (EF-6 e EF-7)

Diego Teixeira

12h05

18h20

FREQUÊNCIA RB+

A grade de atividades do RB+ é oferecida de segunda a 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.
●
●
●
●
●

Matutino: 07h00 às 13h15
Vespertino: 12h05 às 18h20
5 dias: segunda a sexta-feira
3 dias: segunda, quarta e sexta-feira
2 dias: terça e quinta-feira ou segunda e quarta-feira

Para frequências esporádicas, qualquer aluno, em caráter emergencial, poderá solicitar a permanência de apenas
1 (um) dia no RB+. As atividades que serão realizadas pelo aluno serão aquelas disponíveis na grade horária do
dia escolhido. O aluno permanecerá em uma turma o mais próximo possível de sua respectiva faixa etária. Para

dias em que existem a necessidade de permanência do aluno o colégio, avise a professora do regular via agenda
e a monitoria do seguimento.
AGENDA RB+
É o meio efetivo de comunicação entre a escola e os pais e de fundamental importância para a organização
escolar do aluno. Todos os recados deverão ser registrados na agenda do RB+ e assinados pelos responsáveis.
Saídas antecipadas devem ser avisadas com antecedência, por escrito, via agenda RB+. Quando outra
pessoa, que não a habitual, vier buscar a criança, é imprescindível avisar por meio da agenda.
EIXOS
O trabalho organizado a partir de eixos garante que um conjunto de atividades seja contemplado no planejamento.
A saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empreendedorismo/Sustentabilidade
Ciência
Jogos
Artes/Literatura
Inglês (duas aulas extras, trabalhando o idioma de forma integrada, lúdica e contextualizada)
Esportes (futsal, dança, ginástica e lutas)

A proposta do RB+ agrega valores e complementa a formação pedagógica do período regular de forma
descontraída e colaborativa.
MEDICAMENTOS
Em caso de medicamento de uso contínuo (tratamento), este deverá ser trazido com a receita médica fixada na
agenda RB+ e, sempre que possível, deve ser administrado pelos próprios pais.
Os funcionários do Colégio Rio Branco Campinas não poderão medicar alunos com autorização dos seus
responsáveis via telefone.
BRINQUEDOS
Os alunos do RB+ podem trazer brinquedos de casa em dias combinados com o(a) professor(a) responsável.
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.
Solicitamos ainda que os brinquedos de escolha devem caber na bolsa dos alunos, facilitando assim, o transporte
do brinquedo da sala do período regular para sala de frequência do RB+.
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.
UNIFORME ESCOLAR OBRIGATÓRIO
O uso do uniforme é obrigatório em todos os dias, uma vez que constitui uma importante norma visando à
segurança de todos os alunos. No caso dos alunos matriculados no RB+, a camiseta azul é uma maneira de os
funcionários da escola identificarem os alunos que permanecem no contraturno escolar.

O uniforme deve ser marcado com o nome e sobrenome da criança. Solicitamos que as famílias garantam, dentro
da mochila, uma troca de roupa para quando houver necessidade.
ANIVERSÁRIOS
●

NO COLÉGIO

Os aniversários podem ser comemorados no RB+, desde que haja prévia combinação com o(a) professor(a).
Precisam ser simples, limitando-se a bolo (brigadeiro, caso queiram) e refrigerante ou suco. 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.
●

FORA DO COLÉGIO

Convites entregues na escola, para festas em outros locais, devem ser estendidos a todos o
 s alunos da sala
RB+. Pedimos aos pais e responsáveis que, caso queiram convidar apenas alguns colegas da turma e/ou de
outras turmas, não utilizem as dependências do colégio para fazer a entrega.
Por fim, reforçamos que a escola não fará a mediação para entrega de convites que não sejam estendidos a
todos.
LANCHE
Nos dias de frequência no RB+, os alunos deverão trazer o lanche para o período regular e para o contraturno
Os lanches serão acondicionados nos refrigeradores das salas.
Para os alunos do Ensino Fundamental I e II, que já acessam a cantina, pedimos aos pais e responsáveis que
deixem o dinheiro com a criança, para que no horário combinado de lanche, do contraturno, possam ir à cantina e
escolher o que irão comprar.
Os pais que optarem pelo “Kit Lanche Sanutrin” oferecido pela cantina poderão fazer a adesão direto na cantina
da escola. Para mais informações, acessem: <https://www.riobranco.org.br/contato/cantina/>.
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 grade do RB+ para a realização das tarefas de casa. Os professores do
RB+ acompanham e orientam as atividades. Vale ressaltar que pesquisas específicas e entrevistas aos familiares
serão realizadas em casa.
Os estudos para avaliações serão de responsabilidade compartilhada, sendo de fundamental importância o
compromisso da família em acompanhar a continuidade em casa.
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 por meio do e-mail.
CALENDÁRIO
Consulte comunicados, grade horária RB+ e demais informações disponíveis e atualizadas no site do Colégio.
Acessem <www.riobranco.org.br>.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

