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Prezados pais e responsáveis. 

No dia 14/09, sexta-feira, 20 horas, realizaremos a abertura da 16ª Olimpíada Esportiva do              
Colégio Rio Branco Campinas, envolvendo nossos alunos, professores, funcionários, direção e           
pais. A cerimônia de abertura será no Ginásio de Esportes da Unicamp. 

A Olimpíada RB, que acontece a cada dois anos, tem como objetivos: 
● Incentivar a participação e a prática esportiva dos alunos nas atividades e desafios             

propostos.  
● Conectar nossos alunos de maneira saudável, usando o esporte e os jogos como elementos              

principais de estímulo às relações/interações.  
● Integrar todos os alunos num evento desportivo festivo, destacando que o foco não é o               

esporte de alto desempenho. 
● Reforçar que a competição faz parte dos jogos, mas não deve se sobrepor ao respeito ao                

colega. O adversário não é um oponente a ser derrotado, mas um colega de convivência               
diária. O esporte profissional nem sempre serve de modelo para as atividades escolares. 

● Promover jogos nas modalidades de futebol, futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo,           
xadrez, badminton, tênis de mesa e jogos adaptados.  

Os jogos serão realizados entre os alunos que serão divididos em cores. Esta organização estimula               
o aprendizado de coletividade e de trabalho em equipe, bem como o respeito pelos colegas e                
adversários. Cada grupo, representará sua cor, que estará presente nas camisetas comemorativas            
do evento. Este método ajudará a reconhecer os alunos/competidores durante as atividades e             
servirá também, para a somatória de pontos de toda a equipe.  

A inscrição para a Olimpíada prevê uma taxa por aluno, que lhe dará direito a participar dos jogos                  
com uma camiseta comemorativa. A confecção das camisetas já foi providenciada de acordo com              
numeração definida pelos alunos e professores de Educação Física. O pagamento da inscrição, no              
valor de R$ 27,00, deverá ser efetuado no período de 13 a 28 de agosto com os responsáveis de                   
cada segmento, conforme descrito abaixo:  

● Educação Infantil (Maternal, Infantil I, II e 1º ano) - com a professora da sala, via agenda                 
escolar.  

● Ensino Fundamental I (2º - 5º ano) -  com a professora da sala, via agenda escolar.  
● Ensino Fundamental II (6º - 9º ano) - com as monitoras Michele e Susi.  
● Ensino Médio (1º - 3º ano) - com os monitores Paulo e Sandra.  

IMPORTANTE: não serão permitidas alterações no padrão das camisetas (corte, amarração,           
costura, customização), tendo em vista que poderão ser utilizadas nos anos letivos de 2018 e 2019. 

A Olimpíada é uma atividade interna da escola, consequentemente as portarias respeitarão os             
horários normais de funcionamento. Durante a realização dos jogos, em período de aula, não será               
permitida a presença de pais ou responsáveis. 

As tabelas com a programação e horários dos jogos, organizadas por segmento, estão sendo              
elaboradas para ter o menor impacto sobre as aulas regulares e serão divulgadas previamente nos               
murais do Colégio, no site www.riobranco.org.br e Facebook.  

http://www.riobranco.org.br/
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No período da realização da Olimpíada, 17 a 25/09, as aulas normais de Educação Física e as aulas                  
dos cursos extracurriculares de esportes estarão suspensas, pois toda a equipe de professores de              
Educação Física estará envolvida com a Olimpíada. 

Contamos com a colaboração de todos para que as atividades transcorram com tranquilidade. 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica 


