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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Já descartou seu lixo 
eletrônico? A arrecadação de materiais por escolas de toda a 
região metropolitana de São Paulo para o Torneio Intercolegial 
Greenk vai até o dia 30/06. Colabore com uma escola e com o 
meio ambiente! »

Portal Viva Cotia · A publicação deu destaque à ação de 
educação no trânsito para a região de Cotia, desenvolvida na 
Unidade Granja Vianna, com o apoio da prefeitura de Cotia »

Blog Transformação e Educação · O post deu destaque à 
carreira da escritora infantil, Ruth Rocha, relembrando sua 
importante passagem pelo Colégio Rio Branco »

Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Já descartou seu lixo 
eletrônico? A arrecadação de materiais por escolas de toda a 
região metropolitana de São Paulo para o Torneio Intercolegial 
Greenk vai até o dia 30/06. Colabore com uma escola e com o 
meio ambiente! »

Portal Viva Cotia · A publicação deu destaque à ação de 
educação no trânsito para a região de Cotia, desenvolvida na 
Unidade Granja Vianna, com o apoio da prefeitura de Cotia »

Blog Transformação e Educação · O post deu destaque à 
carreira da escritora infantil, Ruth Rocha, relembrando sua 
importante passagem pelo Colégio Rio Branco »

Educação no trânsito

Os alunos surdos do 
Pré-Universitário ganharam 

um recado especial de 
Ricardo Ramos Filho, 

neto de Graciliano Ramos »

A aluna Maria Eduarda 
Botelho Rosa Vianna, do 7ª ano 
do Ensino Fundamental, é 
vice-campeã no Campeonato 
Paulista de Hipismo »

Cidades Sustentáveis: 
os alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental observaram o 
bairro de Higienópolis e 
ampliaram suas visões »

O aluno Jiho David Park, 
do 5° ano do Ensino 

Fundamental, apresentou 
suas pinturas em uma 

exposição com o nome 
“SOS Florestas do Brasil” »

O tema é muito importante para o Rio Branco e a Unidade Granja 
Vianna desenvolve inúmeras ações para alunos de todos os 

segmentos, familiares e comunidade »

Oficina de Surdez e 
Acessibilidade: professores 
participaram da oficina e 
desenvolveram conhecimentos 
na Língua Brasileira de Sinais »
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