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O RB+ é um programa educacional que visa ampliar a formação já oferecida pela escola no 

contra período, atendendo às demandas de um novo contexto de sociedade e de mundo. 

A nossa preocupação quanto equipe pedagógica envolvida nesse processo de reciprocidade 

foi sempre fazer com que o período integral fosse trabalhado de modo que os alunos 

pudessem se beneficiar dessas horas adicionais na escola. Para isso, contamos com 

pedagogas formadas na liderança desses grupos que, ao longo dos anos, foram 

incorporando nossos planejamentos para que hoje pudéssemos chegar o mais próximo de 

uma ideal expectativa das famílias envolvidas.
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● Professores especializados para cada faixa etária;

● Planejamento conjunto com a professora da turma;

● Proposta da disciplina alinhada com a do segmento;

● Proposta pedagógica baseada no método CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) complementando o Material utilizado no período regular (a partir do 1º 
ano);

● Ao final do terceiro ano do EM, aluno pode chegar ao nível C1;

● Certificações internacionais.
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https://www.macmillanyounglearners.com/nextmoveae/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APfuLv2aW9yrvBmVxm8_9-FGl_5akKZjRjE8NVYO4yI/edit#gid=83010602
http://www.riobranco.org.br/destaques/resultado-que-aprova-aluno-arthur-zullo-recebe-excelentes-notas-no-ielts/
https://www.ieltsasia.org/hk/en/study-in-us/required-score


● Lanche deixa de ser incorporado no programa do RB+;

● Nas salas de aula, teremos refrigeradores para acondicionar os lanches que 
os alunos trarão tanto para o período do RB+ quanto para o período regular;

● “Kit lanche saudável” poderá ser contratado pela família diretamente com 
a cantina.
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● O trabalho por eixos temáticos

Os eixos temáticos atendem a um amplo interesse das crianças, criando a oportunidade de 

vivenciar experiências em diferentes áreas do conhecimento. 

A ideia principal é proporcionar esses conteúdos a todos os estudantes, por isso a escolha 

de trabalhar com os eixos em um sistema de rodízio trimestral.
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● Eixo Esportes

Os alunos desfrutam de atividades esportivas, como Ginástica, Lutas, Dança e Futsal. 

O enfoque é desenvolver e aperfeiçoar a capacidade física e a consciência corporal, além de 

auxiliar na concentração, respeito, ajuda ao colega e disciplina.
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● Eixo Empreendedorismo / Sustentabilidade

As atividades são relacionadas à educação financeira, sustentabilidade e tecnologia, 

buscando desenvolver habilidades de reflexão e consciência sobre o meio ambiente, 

preservação, consumismo, valorização do trabalho e aprender a lidar melhor com o 

dinheiro. 
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● Eixo Ciências

Desperta o interesse natural das crianças diante de assuntos relacionados aos fenômenos 

da natureza e as atividades são desenvolvidas e pensadas para que favoreça a construção do 

conhecimento científico e o exercício de relacioná-lo ao seu cotidiano. 

Laboratórios de Química e Biologia são utilizados para as atividades de experiências, 

sempre com o auxílio dos professores responsáveis dos laboratórios.
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● Eixo Artes / Literatura 

São trabalhadas técnicas artísticas, de musicalização, dramatização, culinária, cinema e 

literatura, ampliando o repertório cultural e desenvolvendo habilidades como a 

criatividade, ritmo, coordenação, motricidade, reflexão, entre outras.
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● Eixo Jogos

Favorecer a interação social e promover o desenvolvimento intelectual são uns dos 

objetivos deste eixo. Buscamos desenvolver habilidades relacionadas ao raciocínio 

lógico-matemático, estratégias de resolução de problemas, cooperação, competição e a 

entender e lidar com os  sentimentos das crianças relacionados ao ganhar e perder, a 

aprender e respeitar as regras dos jogos, a trabalhar em equipe, pensar em estratégias e 

antecipar jogadas. 

Reunião RB+ 2018



● Grade Horária
http://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/rb-mais/grade-horaria/

● Pertences
http://www.riobranco.org.br/comunicados/comunicados-rb/

● Blog RB+
https://rbmais.blogspot.com.br/
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