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Prezados pais, alunos e colaboradores!
As incertezas com relação a duração da suspensão das atividades presenciais nas escolas,
como consequência da pandemia de coronavírus, permanecem.
O Colégio Rio Branco Campinas, por meio de sua Diretoria Pedagógica, tem mantido um
estreito diálogo com os demais diretores das escolas particulares de Campinas na busca de
alternativas e troca de experiências que possam minimizar o impacto pedagógico desta
situação. Embora cada instituição tenha realidades diferentes que exigem decisões próprias, o
diálogo tem sido profícuo.
Encontramos entre nossas famílias muitas diferenças de demandas, necessidades e
expectativas dependendo da faixa etária das crianças e da organização familiar. O desafio de
encontrar uma solução pedagógica que atenda essas diferenças é muito grande. Ao mesmo
tempo, temos encontrado nas famílias um empenho e parceria enormes para se adaptarem e
apoiarem o trabalho da escola neste novo modelo de ensino à distância. Temos recebido
muitos elogios, feedbacks e sugestões importantes para melhorar e ajustar o trabalho de
acordo com as necessidades. Este retorno tem sido importante e somos imensamente gratos a
todas as famílias parceiras.
A equipe pedagógica está envolvida e trabalhando para encontrar as melhores soluções diante
dessa nova realidade, procurando atender e orientar todas as demandas e necessidades que
recebe por parte dos alunos e famílias. A equipe de professores está coesa em torno deste
trabalho, cada um empenhando esforços no sentido de se adaptar ao novo contexto e
encontrar as melhores práticas para desenvolver o seu plano de ensino. A atividade docente
mostra-se primordial e necessária. Somos gratos a nossa equipe de professores.
Considerando todo esse cenário e, depois de muitas reflexões por parte de toda a equipe
gestora, entendemos que será necessário iniciar a reorganização do calendário escolar de
2020, com o objetivo de minimizar o impacto pedagógico do período de afastamento das
atividades presenciais.
●

As atividades e encontros à distância continuarão até o dia 17/04, próxima sexta-feira.
Sempre procurando equilibrar as diferentes necessidades, foram feitos alguns ajustes
na programação de todos os segmentos. Estamos trabalhando internamente formas de
reposição e revisão dos conteúdos de acordo com o plano de cada disciplina e série.
Medidas como aulas aos sábados, aumento da carga horária diária e extensão do
calendário de aulas até dezembro estão em análise. Estas soluções irão depender da
duração da quarentena para que o planejamento possa ser refeito. O compromisso é
minimizar as perdas no presente ano letivo e cuidar da continuidade desse trabalho no
próximo ano.

●

Ao completar um mês de trabalho à distância após a suspensão das aulas e
acompanhando a maioria das escolas particulares de Campinas, vamos antecipar 15
dias das férias escolares no período de 22/04 a 06/05. As decisões após esse
período dependerão das medidas adotadas pelas autoridades sanitárias e de educação
e serão comunicadas oportunamente.

Estamos trabalhando para cumprir integralmente o que está planejado, assegurando o
desenvolvimento de todos os alunos.
Agradecemos a parceria das famílias. Continuaremos atentos e acompanhando diariamente as
informações sobre a conjuntura da pandemia e os impactos em nosso Colégio.
Cordialmente,
Direção Pedagógica
Diretoria Executiva da SIL
Gerência Administrativa e Financeira

