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Prezados pais e responsáveis,
Voltamos a informar nossa comunidade escolar sobre as decisões do Colégio Rio Branco no
cenário de urgências e incertezas com a pandemia de coronavírus. O momento tem exigido
redobrado esforço para trilharmos os melhores caminhos para ajudar nossos alunos e
familiares a passarem por essa turbulência com os menores danos possíveis.
Neste sentido, como já ressaltado anteriormente, a adoção das aulas on-line visa acolher os
nossos alunos, mantendo-os em contato com a equipe pedagógica e os colegas, além de
estabelecer uma importante rotina de trabalho pedagógico neste contexto de reclusão
familiar. O feedback da grande maioria das famílias tem sido bastante positivo. Os alunos
estão envolvidos e trabalhando com dedicação. Os professores têm se empenhado para
manter a qualidade do trabalho e a equipe pedagógica aprimorado o acompanhamento e
suporte aos alunos e familiares. Nessas duas semanas de trabalho a distância, todos tiveram
que se adaptar ao novo contexto, com o uso sistemático de novas ferramentas e recursos
digitais, adaptando-se a novos procedimentos e comportamentos que o trabalho on-line exige.
O horário de aulas foi otimizado, juntando as turmas por série e o número de aulas adaptado
em relação ao presencial, com o objetivo de equilibrar o tempo dedicado às atividades de
estudo, pois há necessidade de preparar-se para as aulas on-line. Os alunos que realizam
todas as atividades têm nos dado retorno no sentido de que estão trabalhando mais do que
com as aulas presenciais.
Diante dos investimentos em tecnologia e preparação dos professores que a escola fez nos
últimos anos e do trabalho que está em andamento, a equipe pedagógica entende que, neste
momento, é prematura a antecipação das férias escolares, medida adotada por algumas
escolas particulares. Primeiro, porque tal medida seria, em nosso entendimento, um abandono
dos alunos e familiares num momento tão difícil, uma vez que lançamos mão de uma proposta
que tem dado bons resultados. Segundo, porque ainda não está claro - para ninguém - por
quanto tempo a suspensão das aulas presenciais irá perdurar, sendo inoportuna, ao
menos neste momento, a adoção dessa medida, pois corremos o risco de continuar o trabalho
virtual no retorno das férias, além do que teríamos um período longo, sem interrupções, até o
final do ano letivo.
A Deliberação do Conselho Estadual de Educação 177/2020, do dia 18/03/2020, regulamenta a
validação das atividades escolares não presenciais. Portanto, neste momento, falar em
reposição de aulas também é precipitado. Esta medida terá que ser avaliada após o término
do período de quarentena, dependendo da extensão e do impacto nos objetivos educacionais
de ensino e aprendizagem previstos.
Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei nº 13.979
de 6 de fevereiro de 2020, o governo federal publicou hoje, 1º de abril, a Medida Provisória Nº

934/20, que determina: “O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho
escolar […] desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos
dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino”.
Sobre esta decisão teremos que aguardar as orientações das autoridades educacionais. A
medida reforça a necessidade de agir com serenidade e ponderação, pois as mudanças estão
acontecendo com frequência.
A Diretoria Pedagógica tem participado de reuniões com outras escolas particulares de
Campinas, do porte do Colégio Rio Branco, e, juntas, estão avaliando alternativas para o
problema da suspensão das aulas presenciais, inclusive sobre a concessão de férias. Contudo,
cada escola tem uma realidade interna e procura dar respostas às suas necessidades, com
soluções diferentes umas das outras.
No dia 19/04, o Colégio Rio Branco completará 157 anos de trabalho ininterrupto! Passamos do
Império para a República, pela pandemia de gripe espanhola, por duas guerras mundiais, pela
crise financeira de 1929 e por diversos outros desafios.
Temos convicção de que vamos vencer mais este grande desafio e continuaremos sendo uma
instituição de ensino de excelência. Para a continuidade dessa bonita história, contamos com o
apoio e empenho das famílias neste momento difícil.
Solicitamos ainda que atenham-se aos comunicados oficiais da escola, evitando os
comentários postados nas redes sociais, que em nada contribuem para a serenidade neste
momento de incertezas e turbulência.
Cordialmente,
Diretoria Executiva da SIL
Direção Pedagógica
Gerência Administrativa e Financeira

