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Pesquisa volta às aulas presenciais
Campinas, 30 de setembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Esperamos que estejam todos bem e com saúde.
O Plano RB de Retorno ao Presencial está disponível em nosso site e pode ser
acessado clicando aqui.
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 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 nos espaços de convivência e novos protocolos de
higiene e desinfecção dos ambientes e superfícies. Todas as salas de aula foram
organizadas e demarcadas respeitando o distanciamento entre os alunos e serão
mantidas abertas e ventiladas. O objetivo das medidas sanitárias adotadas é criar uma
barreira para minimizar a entrada do coronavírus e de outras patologias no ambiente
escolar.
Nosso planejamento assegura uma equidade nas atividades pedagógicas entre os alunos
que estarão no presencial e no remoto, apresentando os mesmos objetivos de
aprendizagem, conteúdos, habilidades e contato com os professores para ambos os
status.
Filme
No site, também está disponível um filme com as providências adotadas pelo Rio Branco
para o retorno tranquilo e seguro da comunidade escolar. Clique aqui.
Informações dos segmentos
Disponibilizamos ainda informações específicas de cada segmento preparadas pela
equipe pedagógica:
● Educação Infantil e 1º Ano - clique aqui
● Ensino Fundamental I - clique aqui
● Ensino Fundamental II e Ensino Médio - clique aqui
Consulta às famílias sobre o retorno

Conforme definido no P
 lano RB de Retorno ao Presencial, para a retomada das aulas
presenciais, prevista para o dia 07/10/2010, estamos fazendo uma nova consulta às
famílias.
O formulário permanecerá disponível para resposta nos dias 30/09, 01/10 e 02/10. Os
alunos, cujas famílias não responderem ao questionário, serão considerados
optantes pelas aulas remotas.
Nas turmas em que o rodízio será necessário, em decorrência do número de adesões ao
presencial e a determinação de ter apenas 35% dos alunos nesta modalidade, os grupos
de rodízio serão informados no Google Sites e no Google Class.
Click no formulário da pesquisa para responder sobre o retorno: Pesquisa
Atualização da 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.
Agradecemos mais uma vez a colaboração de todos e permanecemos à disposição para
esclarecimentos.
Cordialmente.
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