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Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Tecnologia na escola é 
importante, mas não é tudo! Confira a reflexão da diretora da 
Unidade Granja Vianna, Claudia Xavier »

Sampa Online · O Festival do Livro em Família, que contará com 
a visita do escritor Antonio Prata, conversa sobre a Constituição 
Federal com crianças e jovens, comemoração dos 80 anos do 
Batman e outras atrações, foi destaque no veículo. O evento 
acontece no próximo sábado, 21/09, em Higienópolis. Confira! »

Blog Educa 2022 · Em entrevista ao renomado jornalista 
Demétrio Weber, a diretora-geral Esther Carvalho falou sobre a 
série de livros “Educando no Século XXI” e o compartilhamento 
de experiências e práticas educacionais do Colégio Rio Branco, 
por meio de seus educadores »
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O Mágico de Oz

Por meio de diversas me-
todologias e plataformas, 

os alunos ampliaram os 
conhecimentos sobre 

composições de transfor-
mações geométricas »

Os alunos do Ensino 
Fundamental participaram 
das Olimpíadas Matific. 
A escola utiliza a plataforma 
de forma integrada às aulas 
de Matemática »

Esportes em Família: a Unidade 
Granja Vianna promoveu 
atividades de Minivoleibol, 
Futebol, Ginástica Artística e 
brincadeiras na piscina »

A 14ª Taça Rio Branco 
de Xadrez integrou alunos 

em torno da prática
 da modalidade »

Alunos e ex-alunos estrearam esta linda produção musical,
que encantou pessoas de todas as idades »

O Colégio Rio Branco, em 
mais uma ação de apoio à 
cultura, recebeu, na Unidade 
Higienópolis, o violinista 
Paulo Paschoal e a 
Camerata Darcos »
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