
 
 

Comunicado 003/2017 
Normas escolares RB+ 

Ed. Infantil e Ensino Fundamental I 
 Campinas, 26  janeiro de 2017 

 
 

Prezados Pais e Responsáveis, 

Acreditamos que a existência de normas e regras e o respeito às mesmas são fatores               
indispensáveis para a educação individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência            
escolar saudável, produtiva e organizada, necessária para a boa formação de nossos            
alunos. Nesse sentido, não podemos prescindir da efetiva colaboração e parceria família –             
escola. 

Relacionamos, a seguir, informações importantes, reunindo normas e procedimentos que          
regulam o funcionamento do RB+: 

  EQUIPE PEDAGÓGICA: 

● Diretor Pedagógico: José Admir Moreli -  admirmoreli@riobranco.org.br  
● Coord. Pedagógica Ed. Infantil: Cláudia V. Moleiro - claudia.verissimo@riobranco.org.br  
● Orientadora Educacional Ed. Infantil: Millena Bonomi-  millena.bonomi@riobranco.org.br 
● Coord. Pedagógica EFI: Fabiene Cortijo Ramos - fabieneramos@riobranco.org.br 
● Orientadora Educacional EFI: Sandra Cristina Dedeschi -  sandradedeschi@riobranco.org.br 
● Assistente de Coordenação: Barbara Lisboa Rossi - barbara.rossi@riobranco.org.br  

HORÁRIO 

Turma Entrada Saída 

RB-1M  Profª Aryane Braz 
(Maternal ao Infantil II) 

7h15  13h30 

RB-2M   Profª Viviane Gardin 
(1°, 2º ano) 

7h15 13h30 

RB-1T   Profª Priscila Cega 
(Maternal ao Infantil II) 

12h05  18h20 

RB-2T   Profª Caroline Assunção 
(1°, 2º ano) 

12h05  18h20 

RB-3T  Profª Tabata Fracarolli  
(3º, 4º e 5º ano) 

12h05  18h20 

 

Observações: 

Saídas antecipadas devem ser avisadas com antecedência, por escrito, via agenda RB+. Quando             
outra pessoa, que não a habitual, vier buscar a criança, por favor avise por meio da agenda. 
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AGENDA RB+

 

É o meio efetivo de comunicação entre a escola e os pais e de fundamental importância para a                  
organização escolar do aluno. Todos os recados deverão ser registrados na agenda do RB+ e               
assinados pelos responsáveis. 

EIXOS
 

O trabalho organizado a partir de eixos garante que um conjunto de atividades seja contemplado no                
planejamento. A saber: 

1. Empreendedorismo/Sustentabilidade 
2. Ciência 
3. Jogos 
4. Artes/Literatura 
5. Esportes 

 
A proposta do RB+ agrega valores e complementa a formação pedagógica do período regular de               
forma descontraída e colaborativa. 

Eixo Esportes 
Para as aulas do Eixo Esportes, o atestado médico será o mesmo entregue ao professor da turma do                  
período regular.  

 
REUNIÕES

 

Duas reuniões serão programadas ao longo do ano letivo (início e final do ano letivo). Havendo                
necessidade de conversar com a professora ao longo do ano, solicite um horário extra via agenda                
RB+. 

CONTROLE PARENTAL 
 

No Colégio Rio Branco Campinas as novas tecnologias e a Internet são utilizadas como aliadas no                
processo educacional. Habitualmente, os professores inserem atividades e conteúdos online para           
que os alunos pesquisem, explorem e colaborem através da web. 

No ambiente escolar, essas iniciativas são dirigidas e acompanhadas pela equipe pedagógica. Para             
as atividades que demandam a utilização desses recursos em casa, recomendamos o controle             
parental, ou seja, a supervisão da família. Além disso, também existem ferramentas de segurança              
online desenvolvidas pelo Google para ajudá-los. Acesse o link abaixo e confira:            
https://www.google.com.br/safetycenter/families/start/basics/  

 
MEDICAMENTOS

 

Todo medicamento que o aluno necessitar deverá ser administrado somente mediante receita            
médica e/ou comunicado por escrito pelos responsáveis. 
Em caso de medicamento de uso contínuo (tratamento), este deverá ser trazido com a receita               
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médica e, sempre que possível, deve ser administrado pelos próprios pais. 
Os funcionários do Colégio Rio Branco Campinas não poderão medicar alunos com autorização             
dos seus responsáveis via telefone. 

UNIFORME ESCOLAR OBRIGATÓRIO
 

O uso do uniforme no período RB+ é obrigatório em todos os dias, uma vez que constitui uma                  
importante norma visando à segurança de todos os alunos. É uma maneira de nossos funcionários               
identificarem os integrantes do RB+ e evitarem a entrada de estranhos à comunidade escolar. 
O uniforme deve ser marcado com o nome e sobrenome da criança. Solicitamos que as famílias                
mantenham dentro da mochila uma troca de roupa para quando houver necessidade. 

 
LANCHE

 

Nos dias em que os alunos frequentam o RB+, o KIT LANCHE SAUDÁVEL será servido pela                
cantina no período matutino e vespertino. 

 
BRINQUEDOS

 

Em todas as sextas-feiras, os alunos poderão trazer brinquedos. Estes devem ser simples e fáceis,               
pois não temos como nos responsabilizar por eles. 
Não são permitidos brinquedos eletrônicos.  

 

TAREFA DE CASA
 

Os alunos têm um horário específico na grade do RB+ para a realização das tarefas de casa. As                  
professoras do período integral acompanham e orientam as atividades. Vale ressaltar que pesquisas             
e entrevistas serão realizadas em casa. Os estudos para avaliações mensais e trimestrais serão de               
responsabilidade compartilhada, sendo de fundamental importância o compromisso da família em           
acompanhar a continuidade dos estudos em casa.  

CALENDÁRIO
 

Consulte comunicados, grade horária e demais informações disponíveis e atualizadas no site do             
Colégio. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica da Educação Fundamental I 

 


