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Alunos e professores mostraram seus talentos 
no Viva Fest da Unidade Granja Vianna »
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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · O post dessa semana 
convida o público para celebrar a paz e a cultura brasileira na 
tradicional Festa Junina do Colégio Rio Branco, que acontece 
nos dias 08/06, em Higienópolis, e 15/06, na Granja Vianna, 
em Cotia. Garanta seus ingressos! »

Revista Higienópolis · A tradicional Festa Junina do Colégio 
Rio Branco, Unidade Higienópolis, que acontece sábado, 
08/06, com o tema "Paz e cultura Brasileira", foi destaque
em publicações regionais »

Revista Tudo · A publicação deu destaque à Festa Junina do 
Colégio Rio Branco, que acontece na Unidade Granja Vianna, 
Cotia, no dia 15/06. Participe! »

Editora Unesp · O portal da editora da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) traz informações sobre o "Encontro com 
Escritores", que contará com a presença da querida ex-aluna
e ex-colaboradora do Colégio Rio Branco, Ruth Rocha, no dia
11 de junho, na Universidade do Livro. A entrada é franca »
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Uma noite de estrelas

O diretor da Unidade 
Higienópolis, Renato 
Júdice, participou de 

debate sobre Educação, 
durante o Programa Rio 

Branco para Jornalistas »

A Unidade Higienópolis 
realizou o 3° Festival de Cursos 
Livres, com diversas atividades 
esportivas para toda a família 
e escolas convidadas »

CSI Rio Branco: os alunos do 
Ensino Médio de Higienópolis 
participaram de uma simulação 
de perícia criminal, nesta 
atividade interdisciplinar »

 Einstein e o Jogo da 
Relatividade: alunos 

integraram o curso promovido 
pelo Instituto Educacional 

Futuro da Ciência, do Instituto 
de Física da USP »
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