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Prezados pais e responsáveis. 

Informamos que as listas de materiais para o ano de 2020 já estão disponíveis em nosso site.                 
Para acessar, entre no site www.riobranco.org.br/lista-de-material/. 

Este ano, visando auxiliar os pais na cotação pelo melhor preço e condição de pagamento na                
aquisição dos livros DIDÁTICOS da Lista de Material Escolar 2020, o Colégio convidou algumas              
empresas para apresentar uma proposta de desconto, para que cada família possa avaliar a              
melhor opção de acordo com seu entendimento. 

As três melhores propostas foram apresentadas pelas empresas Leitura, Book Space e Papelaria             
Castelo e 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/SP. Tel.: (19) 3254-6874. 
● Belmari: R. Ângelo Vicentim, 957 - Jd. Santa Genebra, Campinas/SP. Tel.: (19) 3249-0145. 

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

Este ano, houve uma mudança significativa nas listas de materiais do Ensino Fundamental I              
e II em razão das versões atualizadas dos livros, de acordo com a BNCC (Base Nacional                
Comum Curricular): 

● No Ensino Fundamental I, somente os livros de Filosofia, Faça Matemática, Atlas e             
Dicionário são os mesmos adotados este ano. Lembramos, também, que os livros            
didáticos do Fundamental I são consumíveis e, portanto, não são reutilizáveis. 

● No Ensino Fundamental II somente o Atlas, o Dicionário e alguns livros de leitura podem               
ser aproveitados. 

● No Ensino Médio, as alterações foram somente nos livros de Português e Filosofia da 1ª               
série. Os demais livros podem ser reaproveitados. 

Como nos anos anteriores, o Colégio Rio Branco promoverá a Feira de Livros e Uniformes               
Usados no dia 29 de novembro, das 9h às 14h e das 17h às 19h. A atividade acontecerá no                   
pátio da cantina, em bancas organizadas de acordo com o segmento. As pessoas interessadas              
em vender deverão permanecer no local para oferecer seus materiais às famílias que desejam              
trocar ou comprar. É importante que os materiais estejam em perfeitas condições de uso,              
sem rasgos ou outros danos que possam comprometer a utilização pelo novo usuário.  

Atenciosamente, 

Diretoria Pedagógica 
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