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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Setembro Amarelo na 
escola! O post dessa semana destaca o musical Caro Evan 
Hansen, que estreou no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e 
é um sucesso da Broadway com abordagem sobre o tema. 
Ainda dá tempo de se inscrever para a próxima sessão. Confira! »
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é um sucesso da Broadway com abordagem sobre o tema. 
Ainda dá tempo de se inscrever para a próxima sessão. Confira! »

Jornal Gazeta do Povo – Curitiba · A diretora-geral, Esther 
Carvalho, participou de matéria especial sobre meritocracia na 
educação, programas de incentivos e bolsas de estudos »
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Carvalho, participou de matéria especial sobre meritocracia na 
educação, programas de incentivos e bolsas de estudos »

Sampa Online – Setembro Amarelo · O portal de agenda de 
cultura e lazer deu destaque ao musical Caro Evan Hansen, uma 
releitura do espetáculo da Broadway produzida por alunos e 
ex-alunos, que traz luz ao mês da prevenção ao suicídio. A peça 
é gratuita e aberta ao público! Inscreva-se »
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Musical dos alunos

Valorizando espaços de 
diálogo, novos alunos de 
Granja Vianna conversaram 
com educadores sobre 
vivências na escola »

Com foco no 
empreendedorismo, 
alunos do Ensino Médio 
participam de desafio  
Ibmec - PepsiCo »

Jovem em Perspectiva: 
alunos do 8º ano refletiram 
sobre Empatia durante uma 

Caça ao Tesouro »

Alunos e ex-alunos trouxeram para o palco do Colégio Rio Branco 
uma reflexão sobre temas importantes, como depressão e solidão, 

por meio da apresentação do musical Caro Evan Hansen »

Os alunos participaram 
das finais da série ouro da 
Liga Alphaville de Futsal, 
vivendo momentos de 
integração »

No papel de professor, o 
aluno do 9º ano, Enrico 

Romariz Recco, conduziu 
uma aula sobre o Universo 

para os colegas do 6º ano »
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