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Prezados pais e responsáveis.
Quando as primeiras informações sobre o novo coronavírus chegaram, no início do ano,
ninguém imaginava que afetariam de forma tão significativa nossas vidas. No Colégio Rio
Branco, rapidamente, adotamos as aulas on-line e todos se adaptaram a essa nova
realidade. Dizer que foi fácil não é verdade, pois foi necessário adequar-se ao novo
cenário em um tempo muito curto. Com dedicação, empenho e muito trabalho
colaborativo, conseguimos encontrar soluções possíveis e viáveis diante dos novos
desafios.
Para o retorno ao presencial, o Colégio depende da decisão das autoridades de educação
e saúde. Na última divulgação do governo, o retorno das aulas presenciais está previsto
para o dia 07/10/2020. Para que essa autorização seja implementada, ela depende,
ainda, da aprovação da autoridade do município de Campinas.
Agora é hora de começarmos a cuidar do retorno às atividades presenciais, de voltarmos
ao espaço da escola, de reencontrarmos as pessoas para matar a saudade acumulada
neste longo período de afastamento e contatos apenas virtuais. Voltar não mais para a
nossa vida normal de antes da pandemia, mas para uma nova realidade a qual
começamos entender melhor e a nos adaptar.
Para que esse retorno seja o mais seguro possível e de qualidade, precisamos
cuidar dos envolvidos: professores, alunos, colaboradores e famílias. Portanto,
contamos com a colaboração de todos para que, juntos, possamos retomar nossas
atividades em um ambiente acolhedor.
O Colégio firmou parceria com a empresa Qualifica Consultoria Escolar e Saúde,
especialista na assessoria em saúde e segurança escolar, que já trabalhava conosco
fazendo a formação e o treinamento em primeiros socorros. A empresa elaborou os
protocolos de biossegurança que, oportunamente, serão compartilhados com todos e,
ainda, fará a capacitação e o treinamento dos professores e colaboradores. Os alunos e
familiares também receberão informações virtuais antes do retorno.
O Colégio Rio Branco, há tempos, vem se preparando para retomar as atividades
presenciais. Uma série de medidas foram adotadas para maior segurança da comunidade
escolar como o distanciamento dos espaços de convivência e novos protocolos de higiene
e desinfecção dos ambientes e superfícies. O objetivo das medidas sanitárias adotadas é
criar uma barreira para minimizar a entrada do coronavírus e outras patologias no
ambiente escolar.
Todas as salas de aula foram organizadas e demarcadas respeitando o distanciamento
entre os alunos e serão mantidas abertas e ventiladas. A mesma aula dada aos alunos
presentes será transmitida, via Google Meet, para os alunos que estiverem em casa.
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As salas foram preparadas com recursos multimídia para essa transmissão. Além dos
recursos já existentes, foram instaladas webcams com qualidade de imagem full hd e
microfone condensador. A rede de internet para essa finalidade é cabeada no padrão
internacional, com interligação por fibra óptica, e link dedicado para suportar com
qualidade a transmissão das aulas ao vivo. As aulas serão oferecidas em sistema de
rodízio, portanto, os alunos presentes no colégio e aqueles que estiverem em ambiente
virtual assistirão a mesma aula ministrada pelo professor em tempo real, podendo fazer
as interações necessárias. Na Educação Infantil, por atender crianças pequenas, teremos
que fazer adaptações nesse projeto.
Na próxima semana, a equipe pedagógica enviará informações sobre adequações e
ajustes na organização das aulas on-line, visando à preparação para a possível volta ao
presencial, em outubro, em sistema de rodízio.
Para que o Colégio Rio Branco possa organizar melhor a possível volta às atividades
presenciais, estamos realizando uma pesquisa com a comunidade escolar para
mapearmos a opinião de cada família com relação a esse processo. O formulário estará
disponível para resposta até o dia 04/09.
Click no formulário da pesquisa para responder sobre o retorno: Pesquisa
É importante ressaltar que o aluno só deve participar das aulas presenciais se estiver em
boas condições de saúde e não apresentar nenhuma comorbidade. Com essa finalidade,
solicitamos que as famílias atualizem a Ficha Médica com novas informações de saúde,
para que possamos monitorar e organizar o atendimento dos alunos no retorno. Essa
ficha estará disponível no site e deve ser atualizada sempre que houver alguma mudança
na condição de saúde do aluno.
Confira o passo a passo para atualizar a Ficha Médica do Aluno:
1. Acesse a área restrita do site https://www.riobranco.org.br/area-restrita/;
2. Faça login com o CPF do responsável e senha cadastrada;
3. Clique em Educacional / Acadêmico / URLs/SENHAS;
4. Depois clique em Ficha Informativa de Saúde.
Agradecemos mais uma vez a colaboração de todos e permanecemos à disposição para
esclarecimentos.
Cordialmente.
Direção Pedagógica
Diretoria Executiva da SIL
Gerência Administrativa e Financeira

