
 
 

Comunicado 032/2017 
Caminhada Saudável RB 

Campinas, 29 de março de 2017 

Prezados pais e responsáveis, 

No mês de abril, comemoramos o aniversário do nosso Colégio. São 154 anos de uma história da qual vocês também                    
fazem parte. Por isso, queremos celebrar toda essa trajetória com vocês em nossa Caminhada Saudável RB no dia 8                   
de abril, sábado, a partir das 8h. 

Será um momento muito especial e oportuno para estreitarmos os laços de amizade dessa grande Família Rio Branco.                  
Então, convide seus amigos e familiares para participarem também! Pedimos que os alunos, se possível, vistam a                 
camiseta da Olimpíadas RB nesse dia para deixar nossa caminhada ainda mais colorida. 

O percurso da Caminhada Saudável RB abrange as ruas do entorno do colégio, passando pelas quadras poliesportivas                 
da Unicamp e pela Avenida 1 de Barão Geraldo (Av. Romeu Tórtima), totalizando 5 quilômetros. 

Confira a programação do dia 08 de abril (sábado): 
● 08h00 ‒ concentração no pátio do Colégio; 
● 08h30 ‒ aquecimento; 
● 09h00 ‒ saída para a caminhada (durante o percurso serão realizadas paradas para hidratação). 

Na chegada ao colégio, após o percurso, todos os participantes serão recebidos com frutas e mais água. Faremos um                   
lanche comunitário e contamos com a contribuição de todos nesse dia. Vocês podem trazer frutas como maçã, banana,                  
uva, melão, poncã e mexerica, entre outros, e entregar para os funcionários que estarão na entrada do Fundamental I.                   
Importante: as frutas devem ser trazidas somente no dia da Caminhada, ou seja, no sábado, dia 8/4. 

E para finalizar esse dia de comemoração, teremos sorteio de vários prêmios como bicicleta, barraca de acampamento,                 
kits de roupas esportivas, cesta com produtos para cuidados com a pele e alimentação saudável, vale treinos e muito                   
mais.  

Será um dia muito especial. Aguardamos vocês! 
 
Equipe do Colégio Rio Branco Campinas e Sociedade de Instrução e Leitura (SIL) 
 
Conheçam as empresas que estão apoiando nosso evento: 

 


