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Prezadas famílias e estimados alunos,
Esperamos que todos estejam bem e saudáveis.
A última decisão das autoridades de saúde e educação, nesta semana, estabelece a data
de 07/10/2020 para a retomada das aulas presenciais em nosso município, de forma
gradual e com rodízio de alunos quando necessário. Há tempos, o Colégio Rio Branco
vem se preparando, tomando decisões e medidas para que essa retomada seja a mais
segura possível.
Contudo, são muitas informações e possibilidades que certamente suscitarão dúvidas e
serão necessárias novas informações. Até o reinício das aulas presenciais, faremos uma
série de ações de comunicação para que todos estejam informados e cientes das
medidas e protocolos para o retorno e também para aqueles que permanecerão em casa,
no sistema de ensino remoto.
Resultado da Pesquisa
Apresentamos, a seguir, o resultado da pesquisa realizada no início de setembro sobre o
retorno ao presencial e o trabalho remoto realizado pelo Colégio:
Segmento

Retornará às aulas
presenciais

Não retornará às
aulas presenciais

Geral

45,4%

54,6%

Ed. Infantil - 1º ano

49,2%

50,8%

Ensino Fund. I

52,7%

47,3%

Ensino Fund. II

42,8%

57,2%

Ensino Médio

32,7%

67,3%

Com relação ao rodízio das aulas, 50,5% das famílias optou pelo revezamento
semanal. Sobre a rotina e horário das atividades, 70,7% conseguiu cumprir
integralmente, 25,2% cumpriu parcialmente e 4,1% não conseguiu cumprir. Das famílias
matriculadas no RB+, 78,4% não retornarão às aulas presenciais, 16,4% pretende
frequentar nos dias de rodízio e 5,3% nos dias em que está matriculado.

Nova pesquisa
Nos dias 30/09, 01/10 e 02/10, após as famílias tomarem conhecimento do planejamento

de retorno, será realizada uma nova consulta para a definição dos alunos que voltarão
ao presencial e em quais turmas haverá necessidade de rodízio, dependendo do número
de alunos que optar pelo presencial.

Plano RB de Retorno ao Presencial
Para que esse retorno seja o mais seguro e tranquilo possível, 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.
A empresa Qualifica Consultoria Escolar e Saúde, especialista na assessoria em saúde
e segurança escolar, em parceria com a equipe pedagógica, elaborou os protocolos de
biossegurança e fará a formação e treinamento da equipe de professores e funcionários,
além da preparação dos alunos para o retorno.
Sabemos que algumas medidas terão que ser testadas, reavaliadas e, se necessário,
alteradas, devendo se tornar permanentes, outras serão flexibilizadas, interrompidas
ou substituídas, dependendo das pesquisas e descobertas científicas em andamento ou
mesmo de remédios e vacinas que venham a ser aprovados pelos órgãos responsáveis.
Portanto, trata-se de um plano sujeito a adequações e alterações, mediante divulgação
de novas informações que possam elucidar o entendimento sobre o combate à
COVID-19.
O Plano RB de Retorno e os protocolos de biossegurança estão disponíveis em nosso
site: https://www.riobranco.org.br/plano-retorno/.

Projeto Recomeçar RB
A equipe de Orientação Educacional preparou um plano de trabalho
para acolher alunos, professores e funcionários na retomada dos
trabalhos presenciais.
Sabemos que há uma preocupação natural com os conteúdos e se
o aprendizado foi significativo ou não ao longo desse período. Entretanto, não podemos
fazer de conta que nada aconteceu, por isso pensamos em espaços de diálogo, mesmo
que pequenos, para começarmos a refletir coletivamente sobre as vivências, as lições, o
aprendizado de cada um, as dores sofridas, as perdas… e assim pensarmos em
momentos acolhedores daqui para frente. Nesse retorno, além de acolher
emocionalmente nossas crianças e jovens, vamos estimular que descubram suas
potencialidades e capacidade para enfrentar mais esse desafio, o de recomeçar.
Acreditamos que vale educar para a compreensão e para colaboração, educar para paz,
consigo mesmo e com aqueles que nos rodeiam.

Plantão de Informações
A partir do dia 21/09, segunda-feira, das 8 às 16 horas, teremos um Plantão de
Informações, via telefone, para esclarecer dúvidas. A família deve entrar em contato pelo
telefone (19) 3303-1270, informando o nome do filho e a série em que está matriculado.
Em breve, as Equipes Pedagógicas irão encaminhar informações detalhadas sobre as
especificidades de cada segmento. Será também disponibilizado um vídeo com as
medidas implantadas na infraestrutura e os principais protocolos sanitários.
Alteração do horário das aulas
No retorno ao presencial, em caráter provisório, os horários das aulas serão alterados e
as mesmas terão a duração de 40 minutos, com intervalos ampliados. Esta medida leva
em consideração o aluno que estará em casa acompanhando as aulas virtualmente, os
alunos no presencial usando máscaras e a necessidade de assegurar um intervalo entre o
período da manhã e da tarde que viabilize a limpeza e higienização das salas. Após o
período vespertino, também serão realizadas a limpeza e a higienização das salas e
ambientes.
Horário da Educação Infantil e Ensino Fundamental I:
Período - Manhã

Horário

Período - Tarde

Início

Final

07:30

12:10

Horário

Início

Final

13:15

17:55

Horário do Ensino Fundamental II e Ensino Médio:
Período - Manhã

Período - Tarde

Início

Final

Início

Final

1º aula

07:15

07:55

1º aula

13:15

13:55

2º aula

07:55

08:35

2º aula

13:55

14:35

Intervalo

08:35

09:00

Intervalo

14:35

14:55

3º aula

09:00

09:40

3º aula

14:55

15:35

4º aula

09:40

10:20

4º aula

15:35

16:15

Intervalo

10:20

10:45

Intervalo

16:15

16:35

5º aula

10:45

11:25

5º aula

16:35

17:15

6º aula

11:25

12:05

6º aula

17:15

17:55

Primeira e segunda semanas do retorno
Nas duas primeiras semanas de aula presencial, faremos o retorno com apenas algumas
séries em cada segmento, para avaliarmos o correto funcionamento dos protocolos e o
ajuste da equipe com relação aos procedimentos. Confirmado o retorno para o dia 07/10,
o calendário previsto é o seguinte:
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

05/10

06/10

07/10

08/10

09/10

Aulas
on-line

Aulas
on-line

1º ano
5º ano
9º ano
3ª série/EM

1º ano
5º ano
9º ano
3ª série/EM

1º ano
5º ano
9º ano
3ª série/EM

12/10

13/10

14/10

15/10

16/10

Feriado
Feriado

Antecipação
do Dia do
Professor

1º ano + Infantil 5 1º ano + Infantil 5 1º ano + Infantil 5
5º ano + 2º ano
5º ano + 2º ano
5º ano + 2º ano
9º ano + 6º ano
9º ano + 6º ano
9º ano + 6º ano
EM: 1ª, 2ª e 3ª
EM: 1ª, 2ª e 3ª
EM: 1ª, 2ª e 3ª

No dia 19/10, estando tudo funcionando como o planejado, faremos o retorno de todas as
séries e turmas que fizerem a opção pelo ensino presencial.

Grupo de risco
Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em grupo de risco (todos os alunos
com diferentes comorbidades/doenças preexistentes e com desenvolvimento
neuro-psico-social atípico) devem mantê-los em casa, com realização de atividades
remotas. A equipe de Educação Inclusiva fará o acompanhamento, a postagem de
atividades bem como todas as orientações necessárias.
RB+ - Período Integral e atividades extracurriculares
Essas atividades permanecerão suspensas até que novas determinações possam ser
adotadas.
Atividades no contraperíodo / Permanência da Escola
Com exceção das aulas do 3º ano do Ensino Médio, todas as demais atividades
pedagógicas agendadas no contraperíodo: aulas de línguas (alemão e espanhol),
plantões e reforços, aulas temáticas, aulas de livros, projeto RB Chave, RB SAT, RB

Oratória, Fórum de Profissões e RB Alta Performance acontecerão em sistema on-line,
através do Google Meet.
Neste primeiro momento do retorno, nenhum aluno deve permanecer na escola no
contraperíodo às aulas regulares previstas.

Feriado de Outubro
Conforme previsto em calendário, em outubro teremos um final de semana prolongado do
dia 10/10 a 13/10 (feriado do dia 12/10, segunda-feira, e a antecipação do dia dos
professores para 13/10, terça-feira). Nos dias 14/10 a 16/10, teremos aulas normalmente.
Ficha Médica do Aluno
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.
Informações cadastrais
O atendimento ao público será feito prioritariamente por meios digitais (telefone e Google
Meet). As famílias devem atualizar as informações cadastrais (telefone, endereço,
e-mail), enviando e-mail com o título ATUALIZAÇÃO CADASTRAL com as mudanças
para secretaria@riobranco.org.br
Agradecemos mais uma vez e contamos com a cooperação das nossas famílias para que
o retorno seja organizado, gradual e seguro, trazendo a necessária tranquilidade a todos.
Cordialmente.
Direção Pedagógica
Diretoria Executiva da SIL
Gerência Administrativa e Financeira

