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Prezados(as) responsáveis,
Visando atualizar nossa comunidade escolar acerca dos procedimentos elaborados para o
andamento das aulas e funcionamento do Colégio nos próximos dias, compartilhamos abaixo
informações gerais:
1. Estamos aguardando normatização do Conselho Estadual de Educação com orientações
relacionadas ao calendário escolar e dias letivos referentes a esse período de paralisação
forçada.
2. Solicitamos a colaboração da comunidade escolar para nos informar caso algum aluno
apresente teste positivo para diagnóstico de Covid-19, durante o período de aulas
suspensas. Essa informação será importante para decisões futuras. Clique aqui para
acessar o formulário e preenchê-lo caso necessário.
3. Até o dia 18/03, quarta-feira, as famílias do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental podem
retirar os livros e outros materiais que eventualmente estejam na escola, para a realização
das atividades digitais.
4. A equipe pedagógica está finalizando os preparativos para as atividades digitais que serão
disponibilizadas a partir do dia 19/03, quinta-feira. Os professores, respeitando as
especificidades das diferentes faixas etárias, utilizarão todos os recursos disponíveis na
plataforma do Google for Education: classroom, agenda, apresentações, google sites,
hangouts meet, entre outros. O importante é o aluno ter acesso à internet. O acesso
poderá ser feito de qualquer dispositivo com conexão (computador, notebook, chromebook,
celular, tablet). Em breve, enviaremos mais informações para essas atividades.
5. O Colégio Rio Branco prima pela transparência e veracidade das informações. Por isso,
antes de comunicar, é fundamental cuidar da precisão dos fatos, com o objetivo de não
criar situações sem fundamento e agravar ainda mais um cenário delicado como o atual.
Fomos informados sobre duas situações de suspeitas de contaminação por coronavírus, a
saber:
○

No dia 11/03, recebemos a informação de uma mãe com suspeita de coronavírus.
O resultado ainda não saiu. As duas filhas, uma do EF-3M1 e outra do EF-7M1, não
apresentaram sintomas e por orientação médica deveriam ter vida normal. Mesmo
assim, após tomar conhecimento, o Colégio, em entendimento com a família,
manteve-as afastadas das aulas.
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○

No dia 12/03, tomamos conhecimento de um caso suspeito na turma do EF-7T1,
depois de 13 dias do retorno do exterior. O aluno deixou de frequentar as aulas a
partir desta informação. Seu irmão do EF-9T1, que não apresentou sintomas, por
precaução também deixou de frequentar as aulas. Hoje, a família informou ao
Colégio que, felizmente, o exame deu NEGATIVO para Covid-19.

6. Como divulgado no Comunicado 040/2020, as atividades previstas no calendário escolar
estão suspensas. Dessa forma, reforçamos que o Comitê do Concurso Canguru de
Matemática Brasil adiou a aplicação das provas do Concurso em virtude das
recomendações oficiais dos diversos estados brasileiros afetados pelo Covid-19. A nova
data oficial de aplicação será informada oportunamente.
Agradecemos o apoio e confiança das famílias que estão solidárias com esse momento de
incertezas e mudanças rápidas de cenário que dificultam a tomada de decisões.
Atenciosamente.
Equipe Pedagógica e Administrativa
Diretoria Executiva da SIL

