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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · O post da semana 
destaca a prova para bolsas de até 100%, oferecidas para 
estudantes que ingressarão no 6°ano do Ensino Fundamental
e na 1ª série do Médio, de escolas públicas e privadas.
As inscrições estão abertas! »

Portal Viva Cotia · O portal destacou a tradicional Festa Junina 
da Unidade Granja Vianna, que neste sábado, 15/06, celebra a 
paz e a cultura brasileira. Participe! »

Portal do Rugby · O portal deu destaque ao Rio Branco Rugby 
Clube e a um dos jogos do campeonato paulista que aconteceu 
no campo da Unidade Granja Vianna »

Revista Circuito · A publicação deu destaque ao Departamento 
de Estudos Internacionais que possibilita vivências, experiências 
globais e apoio para a realização do sonho de estudar
no exterior »
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da Unidade Granja Vianna, que neste sábado, 15/06, celebra a 
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Portal do Rugby · O portal deu destaque ao Rio Branco Rugby 
Clube e a um dos jogos do campeonato paulista que aconteceu 
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de Estudos Internacionais que possibilita vivências, experiências 
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Aluno atua como
professor por um dia

Reaja: a família do aluno 
Henrique Oliveira Mendonça 

arrecadou 200 garrafas 
cheias de aros de lata de 

alumínio para campanha »

Os alunos da Ginástica 
Artística, durante uma 
aula aberta para os pais, 
mostraram a evolução 
na modalidade »

A coordenadora de 
Matemática, Liane Poggetti, 
participou do Matific Ideais, 
um bate-papo sobre tecnologia 
e futuro da educação »

Champions Kids: os alunos 
do 2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental que integram 
o curso livre de Futsal 

participaram desta 
integração esportiva »

O aluno Natan Missrie, do 9º ano do Ensino Fundamental, durante 
a aula do Cotidiano em Questão, vivenciou um dia como professor 

dos alunos do 7º ano »
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