
Comunicado 102/2020 
Lista de Material Escolar 2021 

Campinas, 20 de novembro de 2020 
 

Prezados pais e responsáveis, 

Informamos que as listas de materiais para o ano de 2021 já estão disponíveis em nosso site. Para                  
acessar, entre no link www.riobranco.org.br/lista-de-material/. 

Como no ano passado, visando a auxiliar os pais na cotação pelo melhor preço e condição de                 
pagamento na aquisição dos livros DIDÁTICOS da Lista de Material Escolar, o Colégio convidou              
algumas empresas para apresentarem uma proposta de desconto, para que cada família possa avaliar              
a melhor opção de acordo com seu entendimento. 

As propostas estão disponíveis em um link na lista de material de cada série. Desta forma, este ano, os                   
pais deverão adquirir os materiais escolares diretamente nas livrarias, ou seja, não haverá estande de               
venda de materiais escolares dentro do Colégio.  

Importante: os materiais também poderão ser adquiridos em outras livrarias e papelarias.  

Os uniformes escolares podem ser adquiridos nas confecções abaixo: 

● Abricot: R. Mogi Guaçu, 1453 - Chácara da Barra, Campinas. Tel.: (19) 3254-6874 / WhatsApp:               
(19) 98721-1395. 

● Belmari: R. Ângelo Vicentim, 957 - Jd. Santa Genebra, Campinas. Tel.: (19) 3249-0145 /              
WhatsApp: (19) 98393-2631. 

Observação: não haverá estande de venda de uniforme dentro do Colégio. 

Novo Ensino Médio 

O Ensino Médio começa, a partir de 2021, uma transição curricular pautada na BNCC, que define o                 
conjunto de aprendizagens fundamentais a serem desenvolvidas com base em conhecimentos,           
competências e habilidades. O documento também prevê o uso de tecnologias de maneira crítica e               
responsável, inserindo a cultura digital no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Com o início dessas mudanças estruturais e pedagógicas vinculadas ao currículo, o colégio passa a               
adotar uma linha de material didático que está em consonância com as novas necessidades, sem abrir                
mão da qualidade e do compromisso em trabalhar com reconhecidos  autores e editoras. 

Em 2021, a maior parte dos livros adotados na lista do 1º ano do Ensino Médio e os livros seriados dos                     
2º e 3º anos serão digitais. Com isso, otimizamos o uso do material didático, firmando a garantia de                  
utilizarmos o que há de mais atual e alinhado com a BNCC e os novos vestibulares, bem como                  
trabalharmos com custos reduzidos em relação a 2020. 

A plataforma escolhida traz também a conveniência de uma interface totalmente vinculada ao Google              
Classroom e aplicativos do Google for Education. 

Entendemos que, nesse momento de transição, material didático atualizado será um importante            
instrumento no sentido de uma formação sólida e de excelência. 

Feira de Livros e Uniformes Usados 

Infelizmente, devido à pandemia de COVID-19, neste ano, o Colégio não realizará a Feira de Livros e                 
Uniformes Usados. 

Atenciosamente, 

Diretoria Pedagógica 
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