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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Mais humanidade, por 
favor! O post dessa semana destaca a trajetória e importância 
do Coletivo Humana Mente, que tem colecionado prêmios e 
homenagens por meio de seus trabalhos sobre temas de 
extrema importância histórica e socioambiental, ao longo dos 
últimos sete anos. Confira e se inspire! »
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últimos sete anos. Confira e se inspire! »

O Estado de S.Paulo - Guia Divirta-se · O veículo impresso 
destacou o espetáculo da Cia. Zin para bebês, oferecido 
gratuitamente pelo Colégio Rio Branco durante o mês de agosto. 
Essa foi mais uma iniciativa institucional de incentivo ao teatro 
e à cultura para toda a família. »
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Blog Papel Repórter · A publicação deu destaque ao Festival do 
Livro em Família da Unidade Granja Vianna, que recebeu o 
escritor Pedro Bandeira para um bate-papo com as crianças e 
marcou o primeiro lançamento do livro "Educando no Século 
XXI: Inovar para Educar, Educar para Inovar", uma produção 
dos educadores do Colégio Rio Branco. »
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Linhas: teatro para bebês

O Coletivo Humana Mente 
recebeu Menção Honrosa no 
"Desafio Criativos na Escola 
2019", iniciativa do Instituto 
Alana e do movimento 
Design For Change »

Era uma vez: em um 
encontro para pais e mães, 
especialistas conversaram 
sobre Literatura Infantil e 
seus desdobramentos »

Conheça o programa
de intercâmbio 

CaliforniaTeen, quepromove 
o desenvolvimento na

língua inglesa com foco em 
carreiras específicas »

Nesta instalação performática da Cia. Zin, as crianças puderam 
explorar objetos em cena e criar seus primeiros traços »

Em uma atividade prática 
durante as aulas de 
Ciências, os alunos 
vivenciaram o experimento 
de Eratóstenes, que constata 
que a Terra é esférica »

O autor Pedro Bandeira 
esteve na escola e foi 

recebido com muita alegria 
e entusiasmo pelos alunos »
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