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Retorno às aulas presenciais 
 Campinas, 06 de outubro de 2020 

 

Prezados pais e responsáveis, 
 
Conforme definido no Plano RB de Retorno ao Presencial, a retomada gradual das aulas              
presenciais será iniciada no dia 07/10/2010.  
 
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.  
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No dia 19/10, se tudo estiver funcionando como o planejado, faremos o retorno de todas               
as séries e turmas que fizeram a opção pelo ensino presencial.  

● Informações sobre os grupos de rodízio 
 
Em decorrência do número de adesões ao presencial, indicamos a seguir as turmas em              
que será necessário o rodízio de alunos. 
  

Turmas com rodízio 
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https://www.riobranco.org.br/plano-retorno/


 

No Ensino Fundamental ll e Ensino Médio, não será necessária a realização de             
rodízio. 
 
As listas das turmas com a validação do status, para o retorno ao presencial e os grupos                 
de rodízio, estão disponíveis no Google Sites das turmas e no Google Class para              
consulta. 

● Formulário sobre alteração do status presencial x on-line 

Os alunos, cujas famílias não responderam ao formulário disponibilizado nos dias           
30/09, 01/10 e 02/10, serão considerados optantes pelas aulas remotas e só poderão             
optar pelo status presencial para as aulas de novembro, através de formulário de             
solicitação. Este novo formulário estará aberto até 23/10 e as famílias serão            
informadas se haverá necessidade de rodízio em 28/10. As mudanças de status só serão              
consideradas por meio deste formulário. 

● 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  Período - Tarde 

 Início Final   Início Final 

Horário 07:30 12:10  Horário 13:15 17:55 

A partir de 07/10, novo horário de aulas entrará em vigor no Ensino Fundamental I.  

 

Horário Ensino Fundamental II e Ensino Médio: 

Período - Manhã  Período - Tarde 

 Início Final   Início  

Horário 07:15 12:05  1º aula 13:15 17:55 

A partir de 07/10, novo horário de aulas entrará em vigor no Ensino Fundamental II e                
no Ensino Médio. Para consulta, acesse o site do colégio, seguindo o menu abaixo: 
 

https://forms.gle/UMQr4MJotRNW8kFb7
https://forms.gle/UMQr4MJotRNW8kFb7


 

Cursos → Ensino Fundamental II  → Calendário 
Cursos → Ensino Médio  → Calendário 
 
Entrada e Saída: Distribuição dos alunos nas portarias de acordo com as séries 
 
Portaria do Infantil: Infantil e 1º ano 
Portaria Principal: 2º ao 5º ano 
Portaria 2: 6º ano ao Ensino Médio 
 
Agradecemos mais uma vez a colaboração de todos e contamos com a cooperação das              
nossas famílias para que o retorno seja organizado, gradual e seguro, trazendo a             
necessária tranquilidade a todos.  
 
Atenciosamente, 
 
Direção Pedagógica 
Diretoria Executiva da SIL 
Gerência Administrativa e Financeira 
 
 

 

https://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/ensino-fundamental-ii/calendario/
https://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/ensino-medio/calendario/

