
Comunicado 001/2019 
Início do ano letivo 

Campinas, 21 de janeiro de 2019 
 

 
Prezados(as), 
 
Em poucos dias iniciaremos mais um ano letivo em nosso Colégio, que será muito produtivo e                
com novidades que serão implementadas para aprimorarmos o trabalho de excelência           
desenvolvido por toda a equipe do Rio Branco. 
 
Para que nossa parceria na educação e formação dos seus filhos, nossos alunos, seja ainda mais                
produtiva e afinada, gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes: 
 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 
 

● 28/01: Reunião Coletiva de Pais e Mestres 
○ 8h às 9h30: atendimento aos pais de alunos matriculados no período da manhã; 
○ 13h30 às 15h: atendimentos aos pais de alunos matriculados no período da tarde; 
○ Local: sala de aula;  
○ Observação: neste dia não haverá atividade para os alunos. 

 
● 29/01: Primeiro dia de atividades curriculares para os alunos 

 
Ensino Fundamental I (2º ano 5º ano) 
 

● 28/01: Reunião Coletiva de Pais e Mestres 
○ 10h às 11h30: atendimento aos pais de alunos matriculados no período da manhã; 
○ 15h30 às 17h: atendimentos aos pais de alunos matriculados no período da tarde; 
○ Local: sala de aula;  
○ Observação: neste dia não haverá atividade para os alunos. 

 
● 29/01: Primeiro dia de atividades curriculares para os alunos 

 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio  
 

● 28/01: Primeiro dia de atividades curriculares para os alunos 
○ Neste dia será necessário trazer apenas caderno e estojo. A grade horária será             

disponibilizada neste dia. 
 

● 06/02: Reunião de pais e Mestres 
 

RB+ (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) 
 
Para otimizar a presença dos pais no Colégio, as professoras do RB+ estarão à disposição para                
atendê-los no mesmo período em que serão realizadas as reuniões curriculares.  
 

● 28/01: Atendimento aos pais 
○ 7h30 às 13h: atendimento aos pais de alunos matriculados no curricular do período             

da manhã; 

 



 

○ 13h às 18h30: atendimentos aos pais de alunos matriculados no curricular do            
período da tarde; 

○ Local: salas do RB+; 
○ Observação: neste dia não haverá atividade para os alunos. 

 
 

● 29/01: Primeiro dia de atividades para os alunos no RB+ 
 

Estande para comercialização de material didático:  
● Saraiva e Programa Semente 

○ Período: de 28/01 a 01/02 
○ Local: pátio da cantina 

 
Solicitamos que mantenham sempre o endereço de e-mail atualizado em nosso cadastro e             
adicione o endereço colegio@riobranco.org.br como um contato confiável em seu provedor de            
e-mail para evitar que os comunicados do Colégio sejam bloqueados ou direcionados para caixa              
de Spam / Lixo / Indesejados. 
 
Outra recomendação é que não sejam utilizados e-mails corporativos, pois as mensagens            
enviadas por ferramentas de e-mail marketing, geralmente, são bloqueadas diretamente nos           
servidores das empresas e não são entregues nas caixas de mensagens. 
 
Por fim, orientamos também que mantenham uma rotina de consulta ao site do Colégio para               
verificar os Comunicados em www.riobranco.org.br/categoria/comunicados. 
 
Atenciosamente,  
 
Diretoria Pedagógica 
 

http://www.riobranco.org.br/categoria/comunicados

