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Prezados pais e responsáveis,
Considerando a continuidade do período de isolamento social, a equipe pedagógica tem se
empenhado para adequar as aulas e aprimorar estratégias para o ensino a distância. Todos os
planejamentos foram revistos e adaptados, para que as aulas e atividades fossem adequadas às
possibilidades do ambiente digital, de acordo com as habilidades elencadas na BNCC (Base
Nacional Comum Curricular). As competências específicas para cada ano seguem norteando o
planejamento, possibilitando aos alunos um aprendizado efetivo e de qualidade. Desta forma, ao
longo desses meses, conseguimos encontrar soluções possíveis e viáveis diante desse novo
cenário.
Muitos recursos tornaram-se habituais nas nossas práticas pedagógicas:
●

O Google Meet é a ferramenta utilizada para as aulas virtuais;

●

O Hangouts e o Gmail tornaram-se o caminho para contato e comunicação com
professores e equipe pedagógica, fora do ambiente de aula;

●

O Google Classroom permanece como ferramenta de comunicação entre alunos e
professores. Utilizado para postagem de atividades, tarefas, vídeos, textos e
apresentações, é um dos principais recursos para a sala de aula, assim como para o
ambiente virtual;

●

A Google Agenda é o principal instrumento para organização dos alunos e famílias em
relação aos eventos e agendamentos;

●

Ferramentas Google, software e aplicativos também passaram a fazer parte da rotina
de aulas em ambiente virtual.

Buscando aprimorar nosso trabalho durante o período de isolamento social prolongado, a partir da
terça-feira, 08 de setembro, alguns ajustes serão feitos em nossos horários, tendo em vista a
preparação para a possível volta ao presencial, em outubro, em sistema de rodízio. A saber:

Ensino Fundamental II
●

As turmas voltam a ter as configurações originais (M1/M2/M3/T1).

●

Os links de acesso às aulas on-line permanecem os mesmos.

●

A partir de 08/09, a grade horária passa ser constituída por 6 aulas diárias.
○

Início das aulas - 07h40 (turmas da manhã) e 13h10 (turmas da tarde)

○

Término das aulas - 12h20 (turmas da manhã) e 17h50 (turmas da tarde)

●

As aulas das turmas da tarde voltam a acontecer no período vespertino.

●

O novo horário estará disponível no site do colégio a partir das 18h do dia 04/09 - Novo
Horário EF II

●

Plantões e aulas de alemão, para alunos do período da tarde, voltam a acontecer no
contraperíodo - Horário de Plantão atualizado

●

O calendário escolar atualizado já está disponível em nosso site, com a previsão dos
períodos avaliativos e das recuperações de 2º e 3º períodos.

Ensino Médio
●

As turmas voltarão a ter as configurações originais presenciais (1M1, 1M2, 1M3, 2M1,
2M2, 2M3, 3M1 e 3M2).

●

A partir de 08/09, a grade horária passa ser constituída por 6 aulas diárias.

●

○

Início das aulas - 07h40

○

Término das aulas - 12h20

As aulas ministradas no contraperíodo serão mantidas nos mesmos dias e horários.
○

Plantões

○

Alemão e Espanhol

○

RB SAT e RB Chave

○

Aulas para o 3º ano

○

Aulas Temáticas

○

Aulas on-line de Educação Física passarão a ser ministradas no período da tarde

●

O novo horário estará disponível no site do colégio a partir das 18h do dia 04/09 - Novo
Horário - EM

●

Os links de acesso às aulas on-line permanecem os mesmo.

●

O calendário escolar atualizado já está disponível em nosso site, com a previsão dos
períodos avaliativos e das recuperações de 2º e 3º períodos.

Fechamento do 2º período
No período de 08/09 a 23/09, os professores aplicarão, em suas aulas, as avaliações 2. Cada
professor aplicará atividades diversificadas, de acordo com a especificidade de cada disciplina.
Todas as informações estarão no Google Classroom dos professores.
O fechamento do 2º período será nos mesmos moldes do 1º período:
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
A - Avaliação 1

B - Atividades
Processuais

C - Avaliação 2

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Média do 2º Período

(

A+B+C
3

)

Ressaltamos que, neste momento, a equipe toda está empenhada na organização do Plano de
Retorno às aulas presenciais, considerando as questões do protocolo, relacionado à
Biossegurança, Plano Pedagógico, modelo das aulas em sistema de rodízio e toda infraestrutura
necessária. Estamos envolvidos e muito atentos a cada detalhe para que o retorno dos nossos
alunos, quando liberado pelas autoridades, seja tranquilo e mantenha a excelência do trabalho do
Colégio Rio Branco. Todas essas informações serão previamente apresentadas à comunidade
escolar.
Estamos à disposição para qualquer necessidade.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Ensinos Fundamental II e Médio

