
 
 

Comunicado 104/2020  
RB Currículo Internacional 

Campinas, 01 de dezembro de 2020 

 

Prezados(as), 
 
Com muita satisfação e entusiasmo, anunciamos que, a partir de 2021, o Colégio Rio              
Branco Campinas vai oferecer o currículo internacional para seus alunos, com a chancela de              
Cambridge Assessment International Education. 
 
Nossa parceria com a Cambridge vem se fortalecendo a cada ano, sempre com o objetivo               
de proporcionar ao aluno uma experiência educacional que vá além da educação em si ou               
do vestibular, promovendo uma formação completa e preparando nossos alunos para o            
mundo globalizado. 
 

● 2017 - Cambridge English Language Assessment: passa a oferecer os exames           
Cambridge English: Young Learners (YLE), Key (KET), Preliminary (PET), First          
(FCE), Advanced (CAE) e IELTS para os nossos alunos e também para o público em               
geral; 

● 2018 - 100% da nossa equipe de professores de inglês com proficiência            
comprovada; 

● 2019 - Cambridge Bilingual Partner: formação bilíngue para os alunos com carga            
estendida de inglês - cinco aulas semanais; 

● 2020 - Cambridge International School: o Colégio Rio Branco Campinas recebe a            
chancela para desenvolver o currículo internacional. 

 
O programa internacional do Rio Branco será implementado de forma gradual. Inicialmente,            
o currículo internacional será disponibilizado para os alunos do 6º ao 9º ano que possuem               
proficiência nível B1 ou superior como atividade extracurricular no período da tarde. Neste             
primeiro momento, os alunos poderão escolher duas jornadas educativas: Ciências e           
Perspectivas Globais. 
 
“Iniciaremos o projeto com alunos do Ensino Fundamental II, pois possuem proficiência            
suficiente para participarem de aulas em que a língua inglesa será utilizada como meio de               
instrução. Vamos valorizar o preparo dos profissionais da nossa equipe, que, além de             
possuírem formação necessária para ministrarem aulas de inglês, também têm outras           
licenciaturas que os habilitam a ensinar as disciplinas que ofereceremos no currículo            
internacional", explica o assessor de Línguas do Colégio, prof. André Nalin. 
 
Um dos principais diferenciais do programa é o desenvolvimento de habilidades e da             
compreensão dos alunos em inglês nas disciplinas escolhidas. O currículo traz metas e             
objetivos para que os estudantes possam construir uma compreensão profunda das           
matérias e para que possam desenvolver habilidades de raciocínio avançado para aplicar o             
que foi aprendido. Dessa forma, tornam-se mais confiantes, responsáveis, questionadores,          
inovadores e engajados. Ao final de cada jornada Cambridge, os alunos poderão obter             
certificados globalmente reconhecidos pelas melhores universidades nacionais e        
internacionais. 
 
Para cada Jornada Cambridge, serão ministradas quatro aulas semanais da disciplina           
escolhida em inglês. Os alunos poderão cursar uma ou duas jornadas simultaneamente.            
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Confira a grade horária e mais informações sobre as disciplinas do RB Currículo             
Internacional: 

 

 
Neste primeiro ano, conseguimos oferecer uma condição especial de implantação do           
currículo internacional em nosso Colégio. As matrículas efetuadas até o início do ano letivo              
de 2021 terão como bonificação a isenção das três (03) primeiras parcelas, iniciando o              
pagamento em 10 de março de 2021. As turmas serão abertas com um mínimo de 8 alunos                 
e um máximo de 25. 
 
As inscrições podem ser feitas no Portal Educacional, na área restrita do site. Acesse              
https://www.riobranco.org.br/area-restrita/, clique em Portal Educacional RB e efetue o login          
com o CPF do responsável financeiro e a senha cadastrada. Depois clique em Educacional /               
Matrícula/Rematrícula. 
 
Agradecemos o apoio e ficamos à disposição para esclarecimentos. O prof. André Nalin,             
assessor de inglês, poderá esclarecer outras dúvidas pelo e-mail:         
andre.nalin@riobranco.org.br. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Admir Moreli Profª. Cintia Patrick Capellato 
Diretor Pedagógico Coordenadora do EFII 
 
 
 
 
 

Jornada Cambridge Série Dia e horário Valor 

Science EF-6 / EF-7 terça e quinta - 13h15 às 14h45 13 x R$399,00 

Global Perspectives EF-6 / EF-7 terça e quinta - 15h00 às 16h30 13 x R$399,00 

Science + Global Perspectives EF-6 / EF-7 terça e quinta - 13h15 às 16h30 13 x R$798,00 
    

Global Perspectives EF-8 / EF-9 terça e quinta - 13h15 às 14h45 13 x R$399,00 

Science EF-8 / EF-9 terça e quinta - 15h00 às 16h30 13 x R$399,00 

Global Perspectives + Science EF-8 / EF-9 terça e quinta - 13h15 às 16h30 13 x R$798,00 
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