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Jornal da Cultura · A homenagem ao Dia do Historiador contou 
com a participação da professora e coordenadora de História, 
Mirtes Timpanaro, e dos alunos da Unidade Higienópolis, Enrico 
Romano e Luiza Andrade, que falaram sobre a importância da 
disciplina e do registro dos períodos históricos para uma 
sociedade e um país. A matéria deu amplo destaque à aula 
ministrada pela educadora e seus 31 anos de carreira. Parabéns 
à professora Mirtes e a todos os professores de História! »

Bora.Aí - Estadão · O convite do Colégio Rio Branco para o 
espetáculo gratuito “Linhas”, direcionado a crianças de 0 a 3 
anos, foi destaque em veículos da imprensa. As duas sessões 
serão realizadas no dia 31/8, sábado, na Unidade Higienópolis. 
Confira e se inscreva!  »

Jeduca – Repercussão nacional · Pelo segundo ano consecutivo 
como apoiador, o Colégio Rio Branco sediou o 3° Congresso de 
Jornalismo de Educação da Jeduca. O evento reuniu mais de 
500 participantes entre jornalistas de todo o país, estudantes, 
educadores, especialistas de universidades nacionais e 
internacionais, representantes de órgãos públicos e 
parlamentares. »

Jornal da Cultura · A homenagem ao Dia do Historiador contou 
com a participação da professora e coordenadora de História, 
Mirtes Timpanaro, e dos alunos da Unidade Higienópolis, Enrico 
Romano e Luiza Andrade, que falaram sobre a importância da 
disciplina e do registro dos períodos históricos para uma 
sociedade e um país. A matéria deu amplo destaque à aula 
ministrada pela educadora e seus 31 anos de carreira. Parabéns 
à professora Mirtes e a todos os professores de História! »

Bora.Aí - Estadão · O convite do Colégio Rio Branco para o 
espetáculo gratuito “Linhas”, direcionado a crianças de 0 a 3 
anos, foi destaque em veículos da imprensa. As duas sessões 
serão realizadas no dia 31/8, sábado, na Unidade Higienópolis. 
Confira e se inscreva!  »

Jeduca – Repercussão nacional · Pelo segundo ano consecutivo 
como apoiador, o Colégio Rio Branco sediou o 3° Congresso de 
Jornalismo de Educação da Jeduca. O evento reuniu mais de 
500 participantes entre jornalistas de todo o país, estudantes, 
educadores, especialistas de universidades nacionais e 
internacionais, representantes de órgãos públicos e 
parlamentares. »

Congresso Internacional de Jornalismo de Educação

As equipes de Futsal 
feminino e masculino da 
Unidade Granja Vianna 
disputaram a semifinal da 
Liga Alphaville »

Os diretores Claudia Xavier e 
Renato Júdice participaram do 
Fórum de Mantenedores do 
Sistema Ari de Sá »

Os alunos de Futsal da 
Unidade Higienópolis, 

categoria sub 16, participam 
da Copa Intercolegial CIEE 

Jovem Pan, que está em sua 
25ª edição »

O Colégio Rio Branco apoiou e sediou o congresso e a 
diretora-geral, Esther Carvalho, foi convidada para 

participar de uma das mesas »
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