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Prezados(as) responsáveis,
O Colégio Rio Branco, considerando as novas recomendações do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde referente à pandemia de coronavírus, divulgadas ontem, informa a
comunidade escolar sobre os novos procedimentos.
●

16 a 18/03 - manteremos as aulas no horário regular, em caráter emergencial, para
atender às famílias que não tenham ainda onde deixar seus filhos e para que possam,
assim, se organizar. Contudo, a orientação das autoridades e do Colégio é para que os
alunos permaneçam em casa.
○

O RB+ também será mantido no horário regular, em caráter emergencial.

○

Neste período não serão registradas faltas ou realizadas atividades de avaliação.
As avaliações serão remarcadas.

○

Todas as atividades extracurriculares e atividades no contraturno estão suspensas.

○

Todos os eventos previstos ficam suspensos até nova comunicação (estudos do
meio, simulados e Caminhada Saudável RB).

●

A partir de 19/03 - todas as atividades escolares presenciais ficam suspensas até nova
determinação.
○

Neste período, iniciaremos um trabalho com atividades digitais, por meio dos
recursos disponibilizados pelo Google for Education, que a maioria dos alunos e
professores já utilizam. As atividades respeitarão as especificidades das diferentes
faixas

etárias.

Manteremos

as

famílias

informadas

sobre

esses

novos

procedimentos.
Vivemos um momento único e sabemos o quanto a nova organização será desafiadora para
alunos, educadores e famílias. Estamos certos de que contaremos com a habitual parceria e
colaboração da nossa comunidade escolar, sempre comprometida com a educação dos filhos,
com a escola e as responsabilidades enquanto cidadãos.
A equipe não poupará esforços para que esses desafios sejam superados e possamos, em breve,
retomar a rotina escolar. Com esse objetivo, será fundamental a serenidade, o respeito e o acesso
aos canais oficiais de comunicação da escola para que as informações corretas tragam
tranquilidade, evitando notícias distorcidas que geram desgastes desnecessários.
Toda a equipe gestora da escola, pedagógica e administrativa, estará à disposição para os
esclarecimentos necessários.
Atenciosamente.
Prof. José Admir Moreli - Diretor Pedagógico
Equipe Pedagógica e Administrativa
Diretoria Executiva

