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Prezados pais e alunos!
Estamos retomando o contato com as famílias antes de encerrarmos o período de férias para
trazer informações e orientações sobre o retorno das atividades pedagógicas à distância, no dia
07 de maio, e para algumas indicações sobre o calendário escolar. Muitas decisões do colégio
dependem ainda de decisões das autoridades de saúde e educação.
A equipe gestora do Colégio Rio Branco tem buscado as melhores soluções possíveis dentro das
condições adversas que todos estamos vivendo.
Retorno às atividades pedagógicas não presenciais
No próximo dia 07/05, retomaremos o trabalho à distância semelhante ao que vinha sendo feito
antes das férias. Até o momento, não há previsão do retorno às atividades presenciais. Abaixo
daremos breves informações e orientações para cada um dos segmentos.
É importante relembrar que desde o início estabelecemos dois grandes objetivos para o trabalho à
distância: acolher os alunos e manter o vínculo, mesmo que virtual, com as pessoas e a rotina
escolar e oferecer atividades pedagógicas que possam promover o aprendizado de acordo com
os objetivos de cada série.
Acolhimento e Apoio aos alunos e famílias
Junto com o retorno às atividades pedagógicas à distância, queremos reforçar a disponibilidade
da equipe pedagógica para apoiar os alunos e as famílias neste período. Estamos atendendo
alunos e famílias por e-mail e, quando necessário, realizando reuniões on-line, via Hangout Meet,
com a Orientação Educacional e Coordenações de segmentos para esclarecimentos e
orientações. Os professores também estão disponíveis para esta finalidade.
Plano para o retorno ao presencial
Para o retorno às aulas presenciais, ainda indefinido, teremos um Plano de Acolhimento e Apoio
aos alunos, adequado a cada faixa etária para a retomada das atividades.
Acolhimento e Apoio ao Aluno
Faremos orientações sobre as novas necessidades e cuidados nos comportamentos individuais e
no uso dos espaços coletivos, de acordo com as determinações das autoridades de saúde.
Faremos também uma explanação sobre as medidas sanitárias que o Colégio irá adotar e a
necessidade da cooperação de todos.
Vamos dar atenção e atendimento individual, sempre que necessário, acolhendo questões
emocionais e pedagógicas dos alunos e traçando um plano de trabalho.
Avaliação Diagnóstica
No retorno ao presencial, faremos uma avaliação diagnóstica adequada a cada série e faixa etária
com o objetivo de identificar o desenvolvimento do aluno e planejar a sequência do trabalho, para
que a retomada respeite as dificuldades detectadas.
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Essa avaliação terá a função de diagnosticar o aprendizado do aluno com base nos conteúdos e
objetivos essenciais de cada disciplina, identificando o desenvolvimento das competências
básicas para a série.
Trata-se de um processo que precisa ser feito com o necessário cuidado e atenção para identificar
da melhor forma possível o ponto de retomada do trabalho. Ela não tem uma precisão
matemática, mas será um indicativo importante.
Indicações sobre o Calendário Escolar 2020
Embora ainda tenhamos muitas indefinições para a tomada de decisões, estamos trabalhando na
reorganização do calendário escolar, com foco nos objetivos pedagógicos essenciais
estabelecidos para cada série.
O governo dispensou o cumprimento dos 200 dias letivos e estabeleceu um mínimo de 800 horas
aulas como obrigatório. Estamos, contudo, trabalhando não só para cumprir o número de horas
obrigatórias, mas visando aproveitar o maior número de dias letivos possíveis, considerando todas
as possibilidades disponíveis no calendário, com foco em assegurar a aprendizagem essencial
para cada série.
A antecipação de 15 dias de férias já teve como o objetivo reorganizar o calendário escolar e
aproveitar esse período quando retomarmos às aulas presenciais. Os 15 dias restantes de férias
previstos legalmente serão reorganizados da melhor forma procurando não sobrecarregar os
alunos ou tornar o trabalho improdutivo.
Orientações gerais para uso do Google Meet
Lembrem-se, para melhor utilização do Google Meet, de algumas orientações importantes:
● A câmera e o microfone dos alunos devem permanecer desligados para evitar
interferências;
● Se orientado pelo professor, o aluno pode abrir seu microfone (um aluno por vez);
● Os alunos devem utilizar o Chat, do lado direito da tela, para perguntas e dúvidas;
● Durante os encontros, os alunos devem manter conduta adequada com colegas e
professores. Qualquer atitude indevida será reportada aos responsáveis pela orientação
educacional;
● Mais informações através do link: Tutorial do aluno.
Seguem as orientações para cada um dos segmentos:

Educação Infantil e 1º ano - clique aqui
Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) - clique aqui
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) - clique aqui
Ensino Médio - clique aqui
Cordialmente,
Direção Pedagógica
Diretoria Executiva da SIL
Gerência Administrativa e Financeira
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