
Comunicado 127/2019  
INFORMATIVO DE FINAL DE ANO 

Ensino Fundamental II  
Campinas, 18 de novembro de 2019 

 
 
Prezados pais e responsáveis, 
 
Com a proximidade do final do ano, enviamos algumas informações importantes sobre as             
atividades pedagógicas, para facilitar a organização das famílias e auxiliar nossos alunos. 

As datas de avaliações trimestrais e substitutivas já estão disponíveis no site do Colégio Rio               
Branco, conforme mencionado no Comunicado 119/2019. 
 
Lembramos que no dia 28 de Novembro, os alunos de 9º ano terão prova simulado no                
período da manhã (das 8h às 12h) e os alunos de 8º ano apresentarão os projetos                
interdisciplinares aos seus professores também no período da manhã (das 7h15 às 12h20).             
As atividades de 6º e 7º anos acontecerão em horário regular de aula neste dia. 

Os resultados do 3º trimestre estarão à disposição no site do Colégio Rio Branco em 29 de                 
Novembro, a partir das 10h30. Os professores estarão no Colégio para atender os pais das               
turmas da manhã, das 10h30 às 12h e para pais dos alunos da tarde, das 13h às 14h30. O                   
atendimento será por ordem de chegada. Nesta data, serão entregues avaliações e            
atividades. 

As aulas de revisão e recuperação iniciam em 02 de Dezembro e acontecem no período da                
manhã. O horário das aulas e avaliações está disponível no site do Colégio Rio Branco, em                
Calendário. 

Os projetos de recuperação e conteúdos serão disponibilizados no Classroom de cada            
professor a partir de 29 de Novembro. 

Os resultados das recuperações do 9º ano serão divulgados em 13 de Dezembro, após às               
12h, nos murais do corredor do Ensino Fundamental II. Os resultados de 6º a 8º ano serão                 
divulgados em 17 de Dezembro, após às 10h. 

Todas as atividades extracurriculares finalizam em 29 de Novembro. 

O retorno às aulas para o próximo ano letivo será em 27 de Janeiro de 2020. 
  
Desejamos a todos os alunos e seus familiares BOAS FESTAS E FELIZ 2020! 
 
Atenciosamente, 
 
Equipe Pedagógica 
Ensino Fundamental II  
 

https://www.riobranco.org.br/wp-content/uploads/2017/06/119_19-Informativo_avaliacoes_tri_3T.pdf
https://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/ensino-fundamental-ii/calendario/

