Comunicado 101/2020
Colação de Grau 2020
Campinas, 19 de novembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Com o propósito de atender a um anseio da nossa comunidade em findar um ciclo tão importante
da vida de nossos alunos concluintes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, solicitamos a
apreciação da Devisa - Departamento de Vigilância Sanitária a respeito da possibilidade de
realização de uma solenidade de colação de grau presencial nas dependências do Colégio Rio
Branco Campinas, diante do cenário atual de pandemia.
Dentro da conveniência de usufruirmos de um espaço arejado ao ar livre, que acomoda os
formandos com respeito a todos os protocolos de Biossegurança vigente atualmente, e
considerando os decretos publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, que
ratifica a classificação do município na fase verde do Plano SP, fomos autorizados a realizar a
referida solenidade com todos os cuidados que a atual situação exige.
Diante desse novo fato, temos disponíveis duas possibilidades para realização da Colação de
Grau e gostaríamos de consultar as famílias em relação ao formato mais adequado, que será
definido pela escolha da maioria.
Segue abaixo proposta dos eventos presenciais:
OPÇÃO A
DATA

HORÁRIO

SÉRIE

ALUNOS

16/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

9º EFll

9M1 - 27
9M2 - 30

17/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

9º EFll

9M3 - 29
9T1 - 22

15/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

3º EM

3M1 - 29
3M2 - 30

REGRAS
● Capacidade limitada de 60% da
capacidade do local.
● Uso obrigatório de máscara.
● Não compartilhar objetos.
● Não cumprimentar com abraço, beijo
e aperto de mãos.
● Manter o distanciamento mínimo de
1,5 metro.
● Proibido plateia ou público.
● A
cerimônia será filmada e
fotografada
por
profissionais
contratados pelo Colégio e o material
digital será disponibilizado para as
famílias.

Na chegada, os alunos serão encaminhados diretamente para a Quadra 3, onde permanecerão
em locais designados previamente até o término da solenidade. Após o encerramento, para a
saída do local, os alunos serão anunciados por ordem de chegada das famílias.
As famílias dos alunos acompanharão a solenidade através de uma transmissão ao vivo em
plataforma digital. Não será permitida a presença de pais ou responsáveis na entrada do colégio,
para não configurar aglomeração, o que inviabilizaria o evento.

É importante ressaltar que a proposta apresentada está autorizada respeitando as exigências da
fase verde do Plano São Paulo. Em caso de alteração das determinações das autoridades de
saúde e educação, o formato do evento terá que ser readequado.
OPÇÃO B
Em 04 de novembro, enviamos informações a respeito do formato sugerido inicialmente, em que
a entrega de diplomas acontecerá em sistema drive-thru na rua interna da escola.

DATA

HORÁRIO

SÉRIE

Vídeo: a partir das 16h
Link por e-mail e publicado no
site
Drive-thru RB:
18h às 19h
16/12

Portaria 2 (Rua
Cecília Feres Zogbi)

EF-9

Drive-thru RB:
19h às 20h
EM-3
Portaria 2 (Rua
Cecília Feres Zogbi)

REGRAS
● Cada formando poderá passar uma vez no drive-thru
para receber o canudo.
● Só será permitida a entrada de um carro por formando.
● A entrega dos canudos será por ordem de chegada.
● Não será permitido descer do veículo.
● O formando deverá sentar no banco do passageiro, ao
lado do motorista, para facilitar a entrega do canudo e
registro fotográfico.
● A cerimônia será filmada e fotografada por profissionais
contratados pelo Colégio e o material digital será
disponibilizado para as famílias.
● As famílias que quiserem, poderão enfeitar os carros e
utilizar lança confete, papel picado ou artefatos dessa
natureza para comemoração.
● Atenção: Tendo em vista a altura do portão, o limite de
altura dos carros é de 2,5 m.

Pedimos a colaboração de todos no preenchimento do formulário a seguir, que estará disponível
até segunda-feira, dia 23/11. Informaremos via novo comunicado a opção definida e os detalhes
da solenidade.
CLIQUE AQUI para escolher o formato para a realização da Colação de Grau 2020.
Atenciosamente.
Coordenação Pedagógica
Ensino Fundamental II e Ensino Médio

