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Riobranquinos na África do Sul
Aventuras, descobertas e muito aprendizado! Os alunos
participaram de uma experiência única e marcante, durante a
expedição científica da Operation Wallacea para África do Sul »

Vivência internacional:
alunos realizaram atividades
acadêmicas em Harvard,
MIT e Bentley »

Khan Academy: os alunos do
5° ano de Higienópolis
enfrentaram os desafios do
Khanpeonato e conseguiram
ótimos resultados »

Carolina Setton dos Ramos,
aluna do 9º ano, é atleta de
Handebol e coleciona
alguns títulos »

O professor Guilherme Borin
integra equipe técnica da
Seleção Brasileira de
Handebol Juvenil, durante
mundial na Macedônia »

A equipe de inspetores da
Unidade Granja Vianna
participou de um Encontro de
Formação com atividades
especiais para o retorno às
aulas »

CRB na Mídia
Blog do Colégio Rio Branco no Estadão · Bebê vai ao teatro,
sim! O post dessa semana convida para o espetáculo “Linhas”,
da Cia. Zin, indicado para crianças de 0 a 3 anos. Essa é mais
uma iniciativa do Rio Branco de apoio à cultura. A entrada é
gratuita mediante doação de brinquedo ou material escolar em
bom estado. Saiba mais e inscreva-se! »
Folha de S. Paulo
Congresso Internacional de Jornalismo · O Colégio Rio
Branco sediará o 3° Congresso Internacional de Jornalismo de
Educação da Jeduca (associação de jornalistas de educação),
que reunirá profissionais da área, educadores de universidades
nacionais e internacionais, além de representantes da política
para discutir temas relevantes da atualidade, nos dias 19 e 20
de agosto. Confira repercussão na imprensa e participe! »
Ex-alunos
Jornal dos Municípios – RJ · O ator e ex-aluno, Antônio
Fagundes, foi destaque na reportagem que fala sobre a
descoberta de sua vocação e amor pela profissão, ainda na
escola, com a produção da peça “A Ceia dos Cardeais”, aos 14
anos, no palco do Colégio Rio Branco. »
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