
Comunicado 003/2020 
Divulgação das atividades extracurriculares 

Campinas, 24 de janeiro de 2020 
 

Prezado(a), 
 
Visando proporcionar atividades que sejam complementares à formação dos alunos, o Colégio Rio             
Branco Campinas oferece diversos cursos extracurriculares que podem ser realizados no contraperíodo            
curricular.  Neste ano temos duas novas modalidades: Yoga e Coral.  

● Yoga: a Yoga permite às crianças desenvolver consciência do corpo e aprender a relaxá-lo,              
utilizando posturas e respirações que ativam o fluxo de energia vital e promovem estabilidade,              
confiança e serenidade. Nas aulas, os alunos terão posturas psicofísicas, dinâmicas em grupo             
(jogos e desafios), vivências para percepção dos sentidos e autoconhecimento, técnicas de            
respiração, atividades individuais de atenção plena (início à meditação) e relaxamento. 

● Coral: o Coral RB tem como objetivo ampliar o prazer de se expressar através do canto,                
favorecer uma consciência vocal e corporal, buscar uma boa afinação, dicção, sintonia rítmica,             
ouvido musical, memória, atenção, concentração, convívio social e respeito ao próximo. 

Para que os alunos possam conhecer melhor as atividades, de 03 a 14/02 serão realizadas aulas                
experimentais de algumas modalidades. As aulas são gratuitas e acontecerão no dia e horário em               
que as mesmas serão oferecidas regularmente,  conforme grade horária disponibilizada em nosso site.  

IMPORTANTE: para participar das aulas experimentais não há necessidade de inscrição prévia, 
porém o número de participantes será limitado e por ordem de chegada.  

Atividade Aula 
experimental Matrículas Início das 

aulas Valores 

Esportes RB 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 9 x R$ 129,00 

Teatro 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 9 x R$ 129,00 

Coral - 10 a 14/02 02/03 9 x R$ 64,50 

Alemão - 28/01 a 07/02 03/02 Gratuito 

Espanhol - 10 a 14/02 02/03 Gratuito 

Yoga 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 9 x R$ 129,00 

Judô 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 10 x R$ 125,00 + 
R$119,00 (quimono) 

Robótica 10 a 14/02 10 a 14/02 02/03 10 x R$ 180,00 

Happy Code 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 10 x R$ 199,00 + R$ 
360,00 (material)  

Cozinhando na Escola 03 a 14/02 10 a 14/02 02/03 10 x R$199,00 
 
O período de matrícula para o curso de Alemão será de 28/01 a 07/02, com início das aulas no dia                    
03/02. A matrícula para os demais cursos extracurriculares será de 10 a 14/02, com início em 02/03.                 
A confirmação será de 17 a 21/02, mediante o número de inscrições. 

A matrícula para as atividades extracurriculares deverá ser realizada pelo responsável financeiro em             
<www.riobranco.org.br/area-restrita>, no Portal Educacional, com login (CPF) e senha.  

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 

 

https://www.riobranco.org.br/pdf/2020_extracurricular_geral.pdf
http://www.riobranco.org.br/cursos-do-colegio/atividades-extracurriculares
http://www.riobranco.org.br/area-restrita

