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Prezados pais e responsáveis, 

Esperamos que todos estejam bem e com saúde. 

A gestão administrativa e pedagógica do Colégio Rio Branco, com apoio e presteza             
da Diretoria Executiva, fez um esforço enorme para conseguir retomar as atividades            
presenciais e está trabalhando arduamente para manter essas atividades e evitar a            
volta exclusivamente ao remoto. 

Algumas determinações legais de última hora transformaram a retomada em uma           
corrida contra o tempo.  

No dia 05/10, antevéspera da reabertura, as escolas do município receberam a            
liminar da 3ª Vara do Trabalho de Campinas, obrigando as instituições a garantirem             
a realização do teste para Covid-19 em todos os professores antes do retorno às              
aulas presenciais. A liminar também proíbe as instituições escolares de convocarem           
professores que coabitam com pessoas do grupo de risco. O protocolo de            
biossegurança do Colégio Rio Branco Campinas já estabelecia o trabalho remoto           
para professores do grupo de risco.  

No dia 06/10, foi publicado no Diário Oficial de Campinas, o decreto municipal nº              
21.097, confirmando as condições de reabertura, como a autorização para abrir           
todos os segmentos, “condicionada à limitação de presença de até 35% do número             
de alunos matriculados”. 

Não obstante essas dificuldades, conseguimos cumprir todas as exigências,         
extrapolando as obrigações legais ao realizar o teste para Covid-19, não só para os              
professores, mas também em todos os demais colaboradores e terceirizados, além           
dos protocolos de biossegurança já divulgados e rigorosamente de acordo com as            
determinações legais do município e do estado.  

Portanto, o PLANO RB DE RETORNO foi elaborado e planejado cumprindo com            
rigor todas as determinações das autoridades municipais e estaduais da área de            
saúde e educação. As exigências não são uma vontade, uma arbitrariedade da            
equipe gestora, mas necessidades impostas pelo momento único de pandemia          
que o mundo está vivendo, que limita ou restringe direitos.  

 

Consulta às famílias 

Em cumprimento às determinações legais, o Colégio realizou duas consultas à           
comunidade escolar: 

● No dia 28/08, comunicado 079/2020: realizamos a 1ª pesquisa para mapear a            
opinião da comunidade escolar com relação ao retorno às aulas presenciais.           
Vale destacar que a intenção da primeira consulta não era organizar as            
turmas para o retorno, mas entender o cenário para planejarmos as ações            

 

https://www.riobranco.org.br/pdf/Comunicado_079-2020.pdf


 

necessárias da melhor forma possível. O resultado dessa primeira consulta          
revelou que, embora em menor número em relação aos que não pretendiam            
voltar, ainda assim, um significativo número de famílias demonstrou interesse          
em retomar as atividades presenciais. 

● No dia 18/09, divulgamos o resultado da 1ª pesquisa e o PLANO RB DE              
RETORNO AO PRESENCIAL. No PLANO RB, constam todos os detalhes de           
organização, os protocolos de biossegurança e a informação sobre a          
realização de uma nova consulta que seria realizada nos dias 30/09, 01/10 e             
02/10 para a definição dos alunos que voltariam ao presencial e em quais             
turmas haveria necessidade de rodízio. Esta informação consta no         
comunicado 083/2020, enviado por e-mail, via aplicativo do Colégio, postado          
em destaque no site do Colégio e, também, no Google Classroom e Google             
Sites das turmas do Fundamental I. 

● No dia 30/09, conforme previsto e previamente informado, encaminhamos o          
comunicado 087/2020, com a nova pesquisa, que destacava: “os alunos,          
cujas famílias não responderem ao questionário, serão considerados optantes         
pelas aulas remotas”. Novamente, o comunicado foi encaminhado e publicado          
em todos os nossos canais.  

Com essa pesquisa, asseguramos o direito das famílias em optarem, com           
conhecimento de todo o planejamento e dos protocolos adotados, pelo retorno das            
aulas presenciais ou pela permanência nas aulas remotas. 

Com os números colhidos nessa consulta, a equipe administrativa e pedagógica           
organizou o calendário até o final de outubro, informou, por meio do Google Sites e               
Classroom, quais alunos retornariam ao presencial e em quais turmas seria           
necessário realizar rodízio. 

 

Critérios para organização das aulas presenciais 

São dois os critérios que precisam ser respeitados na organização das aulas            
presenciais: 35% dos alunos matriculados e o distanciamento de 1,5 metro entre as             
pessoas nas salas de aulas. Quando se atinge um desses critérios, há a             
necessidade de adotar o rodízio como solução. Nem sempre é possível ocupar toda             
a capacidade de uma sala. Se todas as salas tiverem o número máximo de alunos,               
respeitando o distanciamento, extrapolaremos os 35% de alunos. No dia 19/10,           
quando todas as séries retornarem, estaremos com 34% dos alunos matriculados no            
presencial e não teremos mais margem para alterações. 

 

Como alterar o status entre presencial e on-line 

Para as famílias que desejarem alterar o status de presencial para on-line e             
vice-versa, o formulário já está disponível (clique aqui). Este formulário ficará aberto            
para preenchimento até o dia 23/10 e a nova configuração das turmas será             
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divulgada no dia 28/10. A nova configuração será válida para as aulas em             
novembro. Nas turmas com necessidade de rodízio, este continuará sendo semanal.  

Temos o compromisso de manter a transparência nas informações e igualdade no            
tratamento com todas as pessoas de nossa comunidade escolar. Nossas decisões           
levam em consideração a responsabilidade, integridade e a coletividade,         
prevalecendo, desta forma, o bem comum sobre o individual. 

Continuaremos incessantemente empenhados em manter a qualidade e excelência         
do nosso Colégio independentemente das dificuldades e demandas que possam          
surgir diante do cenário em que estamos expostos. 

Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos e permanecemos à           
disposição para esclarecimentos. 

Cordialmente.  

Direção Pedagógica 
Diretoria Executiva da SIL 
Gerência Administrativa e Financeira 


