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Mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, o Colégio 

Rio Branco tem uma proposta pedagógica que entende a educa-

ção como uma construção constante. O aluno é motivado a assu-

mir atitude de compromisso com o seu desenvolvimento pessoal, 

participando de seu processo de aprendizagem e interagindo, de 

forma responsável, na coletividade.

Atento às demandas do mundo contemporâneo, o Colégio Rio 

Branco constrói seu projeto pedagógico sobre o binômio aco-

lher e educar crianças e jovens, que devem ser trabalhados em 

suas dimensões intelectual, social, emocional, expressiva, cultu-

ral e interacional. Seu trabalho é alicerçado nas diretrizes da 

Unesco: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a con-

viver e aprender a ser.

O colégio atua para que crianças e jovens possam assumir seus 

direitos e deveres como cidadãos integrados, capazes de enfren-

tar um mundo em constante transformação.

Uma equipe qualificada

A concretização da proposta pedagógica do Colégio Rio Bran-

co dá-se por meio da formação continuada de seus profissio-

nais, atualizados e alinhados aos propósitos institucionais e 

aos desafios de uma educação de qualidade. Exemplo desse 

investimento é a pós-graduação de professores na Universidade 

de TAMK, na Finlândia – país referência mundial em educação.

Profissionais atentos  
às tendências mundiais

Alinhado ao cenário contemporâneo, o Colégio Rio Branco 

realiza periodicamente, como prática de seu modelo de ges-

tão, ações de benchmarking, visando conhecer diferentes sis-

temas educacionais e trocar experiências com educadores de 

países de destaque na área educacional.

Colégio Rio Branco
Forte no conteúdo, moderno nas ideias e firme nos valores
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A participação em diversos progra-

mas internacionais, como o da Har-

vard Graduate School of Education e o da 

Helsinki University, além das viagens técnicas, pro-

porciona o contato de educadores do colégio com especialis-

tas e gestores de diversas instituições, possibilitando o inter-

câmbio das melhores práticas educacionais. Além disso, tais 

participações promovem importantes reflexões sobre como a 

dinâmica da sociedade transforma o processo de aprendiza-

gem e sobre o propósito da educação no século XXI, permitin-

do aos educadores entender as mudanças da sociedade, que 

estão transformando a vida dos jovens de todo mundo.

Relação Escola-Família

O Colégio Rio Branco acredita que a relação escola-família é 

essencial para o processo de ensino aprendizagem; nesse sen-

tido, ele apresenta uma estrutura diferenciada de Orientação 

Educacional, com profissionais qualificados acom panhando, 

de perto, a evolução dos alunos ao longo do ano letivo.

Além disso, promove, mensalmente, o evento “Encontro com 

a Direção”, um espaço para reflexões conjuntas sobre os de-

safios do educar, para que pais e Direção possam debater e 

se aprofundar em temas que inquietam, motivam, entusias-

mam e desafiam.

Centro de Educação  
para Surdos Rio Branco

Preocupados com o respeito às diferenças e a efetiva inclusão 

da minoria surda na sociedade majoritariamente ouvinte, o Co-

légio Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio 

Branco oferecem atendimento para crianças e jovens surdos. 

O referencial para o ensino de alunos surdos é a educação bi-

língue, sendo a Língua Brasileira de Sinais - Libras a primeira 

língua e a segunda o português em sua modalidade escrita. 

Essa forma de escolarização bilíngue, que se dá até o 5o ano 

do ensino fundamental, possibilita a formação e fortalecimen-

to da identidade surda, bem como domínio da Libras. A partir 

do 6o ano os alunos surdos são incluídos, em grupo, em classes 

com ouvintes, acompanhados por tradutores intérpretes de 

Libras e Língua Portuguesa.

Unidade
Granja Vianna

Unidade Higienópolis
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Uma Educação Infantil diferenciada  

Educação Infantil

O Colégio Rio Branco implementa sua proposta pedagógica por 

meio de experiências cotidianas, que proporcionam a formação 

integral de seus alunos. Promove a construção do conhecimento 

e o desenvolvimento de competências, talentos e vocações. O 

colégio oferece uma área exclusiva para alunos da Educação 

Infantil, com amplas e planejadas salas de aula e demais depen-

dências, apropriadas para a faixa etária.

Imersão parcial na língua inglesa

Superando o conceito de aula de inglês para aula em inglês, 

o Colégio Rio Branco construiu uma proposta diferenciada 

de comunicação em língua inglesa. Essa abordagem baseia-

-se no aprendizado da segunda língua por meio de situações 

semelhantes às utilizadas na aquisição da língua materna, 

priorizando a comunicação. Situações lúdicas, cotidianas, fa-

zem com que essa comunicação seja desenvolvida de manei-

ra natural e estimulante, garantindo avanços significativos e 

sólido aprendizado. Brincadeiras, leitura, contação de histó-

rias, canções, arte, dramatização, entre outras atividades, 

proporcionam crescimento cultural e linguístico, além da in-

tegração entre diferentes saberes.

Do Minimaternal* ao Jardim II
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Documentação Pedagógica – um rico 
material para professores e pais  

Os pais podem acompanhar o desenvolvimento dos filhos em sala 

de aula por meio de uma documentação feita a partir de regis-

tros de observação, gravações, filmes, fotografias e outros recur-

sos, que propiciam ao professor observar a criança em seu pro-

cesso de construção do conhecimento e refletir sobre o próprio 

trabalho. A observação e o registro se complementam quando 

revistos e debatidos pelo professor e crianças que, ao retomarem 

a história dessa construção, percebem os aspectos que permane-

cem e as transformações ocorridas. Permitem, ainda, aos pais, ao 

receberem este material, compreenderem o próprio filho em seu 

processo de aprender e significar a cultura e o mundo.

Estudos do Meio e Saídas Culturais

Ampliam as vivências da sala de aula em ricos ambientes, como 

museus, teatros, parques, institutos de Ciências da natureza e 

aquários, que favorecem a integração das crianças, estimulam 

novos saberes e complementam projetos interdisciplinares.

Período Integral Modular Bilíngue
Granja Vianna – do Minimaternal ao Jardim II  
Higienópolis – do Maternal ao Jardim II 

Aumentando a oportunidade de exposição das crianças à lín-

gua inglesa, tem por objetivo promover atividades diversifi-

cadas na rotina semanal dos alunos com atividades culturais, 

lúdicas, recreativas e sociais, comunicando-se em inglês. Além 

disso são oferecidas: música, ballet ou judô, artes, esportes e 

oficinas da vida prática.

Uma Educação Infantil diferenciada  

* Na Unidade Granja Vianna
** Na Unidade Higienópolis

Atividades extracurriculares gratuitas

 Natação*

–  Os alunos da Educação infantil têm a oportunidade 

de usufruir de aulas de natação com uma equipe espe-

cializada, como atividade extracurrricular gratuita, no 

pe río do oposto ao das aulas.

 Arte e Movimento
–  Espaço lúdico de investigação, que valoriza e amplia 

as experiências e a expressividade gestual, corporal e 

estética da criança, valorizando suas vivências. Cor-

rer, pular, dançar, pintar, desenhar, construir e brincar 

representam modos muito singulares de a criança ver, 

sentir e reinventar o mundo.

 Coral
–  O Coral Rio Branco tem como objetivo aprimorar 

técnicas de comunicação por meio da música, contri-

buir para uma autoestima positiva e valorizar o tra-

balho coletivo.

Atividades extracurriculares pagas

 Judô

 Expressão Corporal **
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O conhecimento do mundo à luz das diferentes ciências e lingua-

gens, relacionando teoria e prática e trazendo sentido ao pro-

cesso de aprendizagem, são premissas que norteiam o trabalho 

do Colégio Rio Branco, sempre alinhado às transformações do 

mundo contemporâneo e à preocupação de formar indivíduos 

éticos e responsáveis.

Núcleo de apoio

O Núcleo de Apoio do Colégio Rio Branco oferece aos alunos 

atividades que têm o objetivo de reforçar, aprimorar, extrapo-

lar e aprofundar conteúdos abordados no período regular. As 

atividades são organizadas em:

 Estudos Avançados
São blocos semanais de aulas de duas disciplinas por bimestre, 

com o objetivo de ampliar os estudos e oferecer oportunidade 

para o aluno aprofundar seus conhecimentos. De forma dinâmica 

e interativa, as aulas são conduzidas por meio de atividades de 

complexidade diferenciada, para desafiar os alunos e aprimorar  

seu desempenho acadêmico.

 Tutoria Acadêmica (aluno tutor)
Alunos com bom desempenho são convidados a coordenar gru-

pos de estudos com a entrega de certificados ao final do ano leti-

vo, sob a supervisão da Orientação Educacional.

 Aprofundamento
Essa atividade inicia-se no 4o ano do Ensino Fundamental, esten-

dendo-se até o 3o ano do Ensino Médio. Propõe abordar temas 

relevantes da atualidade, aprofundando e expandindo os conteú-

dos desenvolvidos em sala de aula.

 Atividades de reforço 
Com a utilização de uma plataforma adaptativa chamada 

QMá gico e plantões presenciais, com o objetivo de trabalhar, de 

maneira personalizada, as dificuldades e avanços dos alunos.

  Módulos Eletivos para alunos  
do 9o EF II ao 3o EM 

Atividades optativas, certifi cadas e gratuitas, de duração de-

finida, contemplando, essencialmente, o desenvolvimento de 

projetos em diferentes áreas, como:

 Empreendedorismo – convergência das ideias e da prática

 Tecnologia

 Enem

 Iniciação Científica

 Responsabilidade Socioambiental

 Monitoria

Essas atividades têm, inclusive, importância acadêmica no 

caso do aluno querer participar de processos seletivos em 

universidades nos EUA.

Uma formação global  
Ensino Fundamental e Médio
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Ambiente Virtual Moodle

O Ambiente Virtual Moodle é utilizado, como apoio 

no desenvolvimento das atividades dentro e fora da 

sala de aula, unindo educação e tecnologia, para alunos 

e professores.

Esse importante recurso é utilizado em todos os ciclos educacio-

nais, sendo intensificado a partir do 9o ano do Ensino Fundamen-

tal, para apoiar o trabalho no eixo Ensino Estruturado: os pro-

fessores inserem, no Moodle, a proposta de trabalho para as 

próximas aulas e o material que permite o estudo prévio.

Ensino Estruturado 

Aulas Diferenciadas – maior aprendizado

O Ensino Estruturado tem como objetivo desenvolver o com-

prometimento dos alunos com sua própria aprendizagem, fazen-

do com que participem, ativamente, das aulas e de todo o pro-

cesso de construção do conhecimento.

É baseado em quatro elementos indissociáveis: objetivos cla-

ros e compartilhados por professor e aluno; preparo prévio do 

aluno para a aula a partir de uma pergunta motivadora; aula 

construída com a contribuição do aluno; avaliação e regulação 

do processo percorrido.

Inglês/Espanhol/Francês     

O aluno, ao concluir o Ensino Médio, poderá ter domínio em 

três línguas:

 

Língua Inglesa

  Imersão parcial, em Língua Inglesa, da Educação Infantil ao 2o 

ano do Ensino Fundamental;

  Período Integral Modular Bilíngue, do Jardim I ao 2o ano do 

Ensino Fundamental;

  Trabalho curricular diferenciado, do 3o ano EFI ao 3o ano do 

Ensino Médio, contemplando:

- Aulas regulares;

- Alumni como atividade extracurricular;

- Certi ficação Internacional na Universidade de Cambridge.

 

Língua Francesa

  Parceria com a Aliança Francesa, como atividade extracurricu-

lar para alunos a partir do Ensino Fundamental I.

 

Língua Espanhola

  Oferecido em aulas regulares do 6o ao 9o ano do Ensino 

Fundamental;

 Curso optativo no Ensino Médio;

  Certificação em Língua Espanhola da Universidade de Sala-

manca – exame DELE.

Estudo do Meio e Saídas Culturais

Essa modalidade de enriquecimento do trabalho de sala de aula 

também faz parte do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

ampliando as reflexões, os debates e todo o processo de apren-

dizagem, por meio de visitas guiadas a museus, teatros, parques, 

institutos, fundações entre outros, favorecendo a integração das 

turmas e complementando projetos interdisciplinares.

Protagonismo

Reaja – Reflexão, Equilíbrio 
e Ação Junto ao Ambiente

O Grupo Reaja, criado em 2007, por alunos do 3o ano do 

Ensino Médio, desenvolve importantes campanhas de res-

ponsabilidade socioambiental e estimula ações sustentáveis 

em toda a comunidade do Colégio Rio Branco. Além de pro-

por soluções ecológicas simples, busca, ainda, fomentar re-

flexões sobre sustentabilidade, a partir da vivência cotidiana 

do colégio.

Monitoria – Amizade, 
Lealdade e Honra

O grupo de Monitoria do Colégio Rio Branco desenvolve e esti-

mula os princípios da amizade, da lealdade e da honra, que nor-

teiam todas as atividades do grupo. O projeto permite aos alunos 

integrantes atuarem em eventos, saídas culturais e demais ativi-

dades do colégio, apoiando professores e colegas com responsa-

bilidade, disciplina, autonomia e liderança.

 

Para participar, o aluno precisa apresentar bom desempenho 

escolar e, sobretudo, ter vontade de transformar, positivamente, 

o ambiente e a comunidade.
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Período Integral Modular Bilíngue 
e Período Integral Modular

O programa privilegia uma rotina bem planejada e dinâmica, 

que proporciona maior sociabilidade, mais responsabilidade e 

autonomia. O aluno participa de atividades culturais, lúdicas, 

recreativas e sociais.

Período Integral Modular

Jornada de
Profissões

Oferecida para alunos a partir do 9o ano do Ensino Fundamental, 

contribui para que eles conheçam mais sobre as profissões, o merca-

do de trabalho e suas próprias aptidões e talentos, com o grande 

evento Jornada de Profissões, organizado com profissionais de des-

taque nas mais diversas carreiras.

Colocando o protagonismo em prática, os alunos promovem, todos os 

anos, o Viva Fest – Show de Talentos do Colégio Rio Branco. Os estu-

dantes atuam nos moldes de uma empresa  de produção cultural, cui-

dando de toda a concepção e organização do evento – elaboração do 

regulamento, definição das categorias, escolha dos jurados, audição, 

logística e operações. A escola acompanha mediando cada etapa, fa-

zendo com que as habilidades, como trabalho colaborativo, gestão de 

conflitos e demais conceitos, sejam vivenciadas na realidade escolar.

MATEMÁTICA
DESAFIO DE

R
IO

 B
R

A
N

C
ODESAFIO DEDESAFIO DE

MATEMÁTICAMATEMÁTICA

O Colégio Rio Branco promove, anualmente, o Desafio de Mate-

mática, competição de inscrição optativa e de grande adesão en-

tre os alunos, que valoriza conhecimentos e habilidades da área 

de Exatas, por meio de questões elaboradas a partir de exames de 

destaque no Brasil e no mundo – Programme for International 

Student Assessment (PISA), Olimpíadas de Matemática Nacio-

nais e Internacionais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) e Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (Saresp).

Ensino Fundamental e Médio

Período Integral 
Modular Bilíngue

Granja Vianna e 
Higienópolis

1o e 2o ano do Ensino 
Fundamental

Período Integral 
Modular

Granja Vianna
3o, 4o, 5o e 6o ano do 
Ensino Fundamental

Higienópolis
3o e 4o ano do Ensino 
Fundamental

Atividades Extracurriculares

 Atividades Gratuitas

  Esportes

 –  Fundamental I: Futebol, Escola de Esportes,

Ginástica Olímpica*, Rugby* 

 –  Fundamental II: Futebol,Futsal, Basquetebol, 

Voleibol, Handebol, Ginástica Olímpica*, Rugby*

 Coral  Libras

 Teatro

  –  Iniciação ao Teatro e Grupo de Teatro

  Xadrez

 – Xadrez e Clube de Xadrez

 Audiovisual

 –  Audiovisual e Comunicação

 Robótica  Artes

   – Ofi cina de Artes

 Atividades com Custo Adicional

 Natação  Inglês

– Granja Vianna  – Alumni

 Ballet  Francês

   – Aliança Francesa

   Judô

  * Na Unidade Granja Vianna
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São muitos os desafios, as dúvidas e as expectativas ao se in-

gressar no Ensino Médio. Mais do que uma nova série, essa 

passagem traduz-se em novos projetos e perspectivas, desdo-

brando- se em amadurecimento e crescimento pessoal. O jovem 

contemporâneo traz, consigo, uma urgência em aprender e se 

aprimorar como aluno e como cidadão. Dessa maneira, o Colé-

gio Rio Branco disponibiliza diversos recursos e estratégias 

para sua formação global, ao longo dos três anos que compõem 

o Ensino Médio, formação essa que se traduz no aprendizado 

por meio da pesquisa, da prática e da reflexão. O desenvolvi-

mento do aluno, visto como protagonista de sua aprendizagem 

e de seu crescimento, é estimulado a partir de propostas de 

trabalho consistentes e desafiadoras, possibilitando ricos mo-

mentos de aprendizagem.

Internacionalidade e apoio ao 
ingresso em universidades no exterior

  Intercâmbios de curta duração (Leadership and Science 

Camp – Harvard, MIT e Boston College);

  Preparo para a aplicação em universidades americanas (ori-

entações e módulos eletivos).

Ciclos de simulados da Fuvest  
e do Enem

Com o objetivo de preparar os alunos dos 2o e 3o anos para os 

principais exames vestibulares do país, o Colégio Rio Branco 

real iza ciclos de simulados da Fuvest e do Enem. As provas 

são elaboradas com o mesmo nível de exigência desses dois 

concorridos exames, tanto no aspecto linguístico quanto na 

complexidade das habilidades envolvidas nas questões. Além 

disso, a estratégia de aplicação procura reproduzir todas as 

etapas do processo, dentre as quais, a inscrição formal e o 

rigor com os horários de início e término das provas.

Trabalho especial de Redação

Para alunos dos segundos e terceiros anos do Ensino Médio, com 

produções textuais semanais e devolutivas individuais em sala de 

aula, a cada quinze dias.

Protagonismo 

Simulações de Ambientes Diplomáticos

As atividades de simulações de ambientes di-

plomáticos propõem a análise de complexas 

questões mundiais sob diferentes perspectivas, 

desenvolvendo, dessa maneira, a retórica, a argumentação e o 

conhecimento de diversas realidades, dentre outras habilidades. 

Nesse sentido, o Colégio Rio Branco incentiva e promove a par-

ticipação de seus alunos nas seguintes atividades:

  RBMUN Júnior – evento realizado em parceria com o curso 

de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio 

Branco.

  Mini ONU da PUC-MG – um dos mais importantes eventos 

de simulação diplomática para alunos de Ensino Médio, no 

qual o Colégio Rio Branco tem-se destacado.

  Harvard Model Congress Latin America – Alunos do Ensino 

Médio participaram da Harvard Model Congress Latin Ame-

rica, um projeto conduzido por alunos de graduação da Har-

vard University na área de Ciências Humanas. Os estudantes 

atuaram, em inglês, em debates sobre política internacional.

Programa PRÉ-VEST

Os alunos do 3o ano do Ensino Médio podem contar com esse 

cursinho pré-vestibular oferecido em parceria com um renomado 

cursinho de São Paulo, com excelente índice de aprovação nos 

principais vestibulares do país. O Pré-Vest Rio Branco oferece 

uma preparação especial para o desenvolvimento teórico e prático 

dos estudantes, com toda a profundidade necessária para os gran-

des vestibulares.

 

Diferenciais:

 Turmas pequenas e exclusivas para os alunos riobranquinos;

  Professores excelentes e experientes, com foco nos resultados 

dos vestibulares;

 Plantões e outras atividades complementares;

 Orientação individual de estudos;

 Material didático atualizado anualmente.

Atividades Específicas  
para o Ensino Médio
Vida e Vestibular 
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Vestibular

Alunos do Colégio Rio Branco são aprovados 

nos principais vestibulares do país. Diversos 

estudantes ingressaram em universidades pú-

blicas como USP, Unesp, Unicamp, entre outras, 

sendo aprovados em cursos de grande competitividade 

– Engenharia, Medicina, Odontologia, Direito, Administra-

ção e demais carreiras.

Dentre as escolas particulares, os alunos do Colégio Rio 

Branco têm conquistado, há três anos consecutivos, as pri-

meiras posições no processo seletivo do Curso de Direito da 

Fundação Ge                tulio Vargas e muitos cursam, hoje, escolas como 

FEI, Insper, Casper Líbero, Faculdades Integradas Rio Bran-

co, Mackenzie, ESPM, PUC, entre outras escolas de grande 

expressão no cenário educacional.

Confira alguns depoimentos de alunos que se destacaram em 

grandes vestibulares:

Samuel Iori de Quadros – Medicina – USP, Unicamp e 

Unifesp

“O aluno que busca tirar o maior proveito daquilo que é ensina-

do, terá uma base excelente no Rio Branco e isso, certamente, 

irá ajudá-lo nos estudos para o vestibular. Lá, tive uma ótima

formação, sobretudo devido às aulas em laboratório, que são 

um grande diferencial do CRB. Me preparando para o 

vestibular, descobri que, em vez de estudar tudo, valia 

mais a pena focar em apenas algumas matérias que 

me diferenciariam dos outros candidatos – redação, 

por exemplo, que foi decisiva para minha aprovação 

em todos os vestibulares que prestei. A preparação para 

o vestibular é extenuante e envolve certa dose de sofrimento, 

mas ele é esquecido diante da sensação indescritível de ver seu 

nome na lista dos aprovados”.

 

Isabel Martin – Arquitetura – USP e UFBA

“Desde o começo do ano, já sabia que queria fazer Arquitetura. 

Com as aulas no colégio, me dediquei muito às matérias especí-

ficas para o meu curso no vestibular, mas sem deixar de dar 

atenção a todas as outras, pois são cobradas na 1a fase. Contei 

muito com a ajuda dos professores, que são muito bons, tiram 

todas as dúvidas e nos incentivam”.

 

Gabriel Savio – Engenharia Civil – USP

“O Colégio Rio Branco me deu muito apoio para os vestibu-

lares, especialmente em relação à Fuvest, que é o 

mais importante. Estudar muito e se dedi-

car totalmente são as principais es-

tratégias para ser aprovado”.

Horário diferenciado para o Ensino Médio

1o e 2o anos do Ensino Médio

Alto índice  
de aprovação nos 

principais vestibulares 
do país.

7h20 – 13h20 Aula

14h – 18h30

Plantão de Dúvidas
Aprofundamento
Extracurriculares
Tutoria Acadêmica

18h30 – 19h30 Esportes, Coral e Teatro

7h20 – 13h20 Aula

14h – 19h30

Programa Prevest
Eletivas
Aprofundamentos
Tutoria Acadêmica

3o ano do Ensino Médio 
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      Espaço de tecnologia aplicada – traz possibilidades de tra-

balho com MacBooks, iPads e Apple TV, que podem ser 

utilizados tanto nesse espaço, quanto em sala de aula; 
 Biblioteca com acervo de mais de 70.000 livros;

      Salas de aula equipadas com kit multimídia;

      Auditório com capacidade para 500 lugares

  Laboratórios de Biologia, Ciências, Física,  

Química e Informática;

      Sala de Robótica e Estúdio de TV;

      Salas de Artes Visuais e Música;

      Área de recreação exclusiva para Educação Infantil;

      Quadras poliesportivas;

      Ginásio de esportes;

      Ambulatório médico;

      Segurança externa a cargo de empresa de alto padrão;

           Monitoramento interno de segurança;

      Restaurante;

      Lanchonete;

 Loja de uniformes;

 Livraria e papelaria.

A Unidade Granja Vianna conta, também, com pisci-

na semiolímpica aquecida, pista de atletismo, bos-

que, campo de futebol e de Rugby e estacionamento.

Infraestrutura
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Unidade Higienópolis
Av. Higienópolis, 996 
01238-910 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3829-2900

Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
06709-015 – Cotia – SP
Tel.: (11) 4613-8500

Para mais informações acesse o site www.crb.g12.br
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