
 
 

Comunicado 136/2018  
Projeto de Inglês 

Campinas, 23 de novembro de 2018 

 
 

Prezados Pais e Responsáveis. 

A educação no Brasil está vivendo um momento em que muitas escolas passaram a oferecer               
“ensino bilíngue” com diferentes propostas de trabalho, carga horária e formação dos            
profissionais responsáveis por essas aulas. O ensino bilíngue por não ter uma definição clara,              
na maioria das vezes, frustra a expectativa do aluno e da família. 

A proposta do Colégio Rio Branco com o ensino de línguas estrangeiras está fundamentado na               
proficiência do aluno no idioma. O aluno proficiente terá acesso a todos os benefícios que o                
domínio de uma língua propicia. 

Especificamente sobre o ensino de INGLÊS, o Colégio Rio Branco vem trabalhando no             
aumento da carga horária e nas certificações dos alunos, visando atingir o objetivo da              
proficiência. 

A proposta de Inglês no Rio Branco oferece: 

● Ensino de inglês desde o Maternal e no RB+ (período integral) 
● Aplicação dos exames da Universidade de Cambridge na própria escola 
● Aplicação do exame IELTS (International English Language Testing System), que          

avalia e atesta as condições do aluno para estudar ou morar no exterior, aberto a todos                
os interessados, inclusive aos pais. 

● A partir de 2019, será oferecido, aos alunos do Ensino Médio, um curso preparatório              
para o SAT, exame equivalente ao ENEM no Brasil, que serve de critério para admissão               
nas universidades norte-americanas. Mesmo o aluno que cursa uma High School           
precisa ser aprovado neste exame. 

 
Visando proporcionar aos nossos alunos maiores possibilidades na aquisição de proficiência na            
língua inglesa, passaremos a oferecer em 2019, além das aulas regulares em todas as séries,               
o curso RB English, em horário no contraperíodo. A proposta é trabalhar por meio da               
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), aprendizagem integrada de          
conteúdo e linguagem, um método eficiente de ensinar inglês por meio de disciplinas             
específicas com o duplo objetivo de ensinar a matéria e simultaneamente a língua inglesa.  

O RB English será oferecido no contraperíodo, duas vezes por semana, com carga horária de               
4 aulas semanais, por professores formados e fluentes na língua inglesa. As turmas serão              
formadas por no máximo 12 alunos. Para a confirmação das turmas devemos ter no mínimo 8                
inscritos. 

O material didático que será utilizado é da Cambridge University Press Bilingual que já prepara               
os alunos para os exames da Cambridge Assessment English. 

 

 

https://www.cambridge.es/en/catalogue/primary/courses/science/natural-science


 

 

   Turmas da Tarde 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta 

10h50 
às 

12h20 

2º e 3º 
ano 

8º e 9º 
ano 

4º e 5º 
ano 

6º e 7º 
ano 

2º e 3º 
ano 

8º e 9º 
ano 

4º e 5º 
ano 

6º e 7º 
ano 

         

 Turmas da Manhã 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta 

13h15 
às 

14h45 

2º e 3º 
ano 

6º e 7º 
ano 

4º e 5º 
ano 

8º e 9º 
ano 

2º e 3º 
ano 

6º e 7º 
ano 

4º e 5º 
ano 

8º e 9º 
ano 

 

Convite: Reunião dia 27/11 - às 19 horas - Auditório da Biblioteca 

No dia 27/11, às 19 horas, no Auditório da Biblioteca, teremos uma reunião para apresentar o                
RB English e explicar a metodologia CLIL de trabalho, bem como a proposta de certificações. 

O RB English é uma atividade extracurricular e terá um custo de R$ 395,00 por mês, em 10                  
parcelas, com vencimento junto com a mensalidade escolar, a partir de março. As aulas              
acompanharão o calendário do Colégio. 

Além da reunião agendada, as dúvidas poderão ser esclarecidas com os professores de inglês              
ou com o assessor de inglês, prof. André Nalin (andre.nalin@riobranco.org.br). 

A partir do dia 28/11, as famílias interessadas devem fazer a matrícula no site do Colégio,                
acessando a Área Restrita. Clique aqui para matrícula. 

Diretoria Pedagógica 
 
 

http://portal.riobranco.org.br/Corpore.Net/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCorpore.Net%2fMain.aspx%3fActionID%3dEduMatriculaOnlineEBActionWeb%26SelectedMenuIDKey%3dmnMatriculaOnlineEB

