Missão

Colégio Rio Branco

“Servir com excelência,
por meio da educação,
formando cidadãos
éticos, solidários
e competentes”.

Uma das escolas particulares mais tradicionais
de São Paulo, o Colégio Rio Branco forma indivíduos
preparados para atuar como agentes de transformação
social. Referência em educação, o Colégio Rio Branco
prioriza a competência, a ética e a solidariedade.
O colégio faz parte do Programa de Escolas
Associadas - PEA, da Unesco, que a qualifica
para partilhar práticas educacionais com instituições
de todas as partes do mundo, por meio de projetos
inovadores nas áreas de Ciência e Cultura,
com o objetivo de promover a paz.

Visão

“Ser referência nacional
e internacional na área
de Educação”.

Sua proposta pedagógica é baseada em uma concepção
dinâmica de ensino, que engloba a aprendizagem como
uma construção constante e tem seu trabalho pautado
pelo respeito às características da criança
e do adolescente.

Educação - principal instrumento
para a construção de uma sociedade
mais humana e pacífica
Esse foi o sonho que inspirou 20 membros do Rotary
Club de São Paulo e originou a Fundação de Rotarianos
de São Paulo, que, em mais de seis décadas de trabalho,
alimentou o mesmo ideal de servir, por meio da educação,
contribuindo para o desenvolvimento intelectual e moral
do ser humano, promovendo a cidadania e o exercício
da responsabilidade social.
Fundada em 1946, a Fundação é uma instituição
filantrópica, economicamente autossustentável,
que desenvolve programas para benefício da sociedade.
Mantendo-se fiel aos princípios da excelência educacional,
Fundação de Rotarianos de São Paulo dedica todos
os esforços para melhorar, continuamente, suas atividades
com a incorporação de novos conhecimentos, atualização
tecnológica e desenvolvimento de seus profissionais.
Por meio da prática do Benchmarking Internacional,
conhece sistemas educacionais de países que se destacam
por suas ações no campo da educação.

Instalado em duas unidades, uma no bairro de Higienópolis,
em São Paulo, com mais de 15.000m² de área construída,
e outra no município de Cotia, com área total de 80.000m²
e 23.000m² de área construída, o Colégio Rio Branco
atende alunos com idade de 3 a 17 anos, em todos os
ciclos educacionais, preparando-os para a vida em sociedade
e para um mundo em constante transformação.

Hoje, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, por meio
de suas cinco mantidas, desenvolve trabalhos específicos,
destinados a atender às demandas da sociedade.
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Faculdades Integradas
Rio Branco
A Fundação de Rotarianos de São Paulo marca presença
no ensino superior com as Faculdades Integradas Rio
Branco, guiada pelo compromisso com a excelência, pela
constante atualização de seus currículos e por seus valores,
princípios éticos e cidadania.
A estrutura docente, formada por mestres e doutores,
assegura sua qualidade de ensino.
Com cursos de graduação, graduação tecnológica,
pós-graduação e MBA’s, as Faculdades desenvolvem,
no aluno, a capacidade de perceber o mundo em seus
diferentes aspectos, cumprindo seu papel na formação
de profissionais preparados para enfrentar um mercado
altamente competitivo.
Instaladas em um campus horizontal, com iluminação
natural e 24.000m² de área total, dos quais 12.000m²
são de área construída, as Faculdades contam com uma
infraestrutura especialmente projetada para garantir
a qualidade educacional, acessibilidade e avançados
recursos tecnológicos.

Ensino a Distância Rio Branco
A Fundação de Rotarianos de São Paulo estendeu
suas atividades na área educacional com o Ensino
a Distância Rio Branco. Uma instituição responsável
por levar o ensino e a qualidade, já consolidada na
forma presencial, na modalidade a distância (EAD).
Os cursos do Ensino a Distância Rio Branco são
realizados pela Internet, por meio do ambiente
virtual de aprendizagem, o Moodle*. A metodologia
dos cursos baseia-se na construção do conhecimento,
por meio de material orientado a seu aprendizado,
e todo o desenho instrucional é pensado
para facilitar o processo de aprendizagem.
O Ensino a Distância Rio Branco desenvolve e oferece
cursos de Extensão Universitária e Desenvolvimento
Profissional para múltiplos públicos, utilizando
o que há de mais novo em tecnologia educacional.
Trás como proposta a união da educação, tecnologia
e a modalidade do ensino não presencial, em que
o aluno, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior,
pode ter acesso à qualidade Rio Branco de ensino.
*Moodle: Ambiente Modular de Aprendizado Dinâmico orientado a objeto

Com seus 12 anos de excelência educacional, as Faculdades
orgulham-se de entregar para a região de Cotia, em 2013,
o Campus Granja Vianna, com um novo prédio, com novas
e modernas instalações que reproduzirão a excelência dos
cursos oferecidos no Campus Lapa.

www.riobrancofac.edu.br

Centro Profissionalizante
Rio Branco

Centro de Educação para
Surdos Rio Branco

Desempenhando seu papel social, a Fundação
de Rotarianos de São Paulo apoia, há mais de 65 anos,
o Centro Profissionalizante Rio Branco, que oferece
qualificação profissional, gratuita, a jovens da rede
pública de ensino, com excelência acadêmica,
qualidade na prestação de serviços e compromisso
social, conquistando credibilidade no mercado
e tornando-se referência na área.

Preocupada com as diferenças e engajada
no compromisso social de incluir a minoria surda,
a Fundação de Rotarianos de São Paulo criou, em 1977,
o Centro de Educação para Surdos Rio Branco,
uma instituição dedicada, exclusivamente,
à causa da surdez.

Qualifica jovens para o mercado de trabalho,
oferecendo a oportunidade do primeiro emprego,
desenvolvendo uma geração de novos profissionais
que apresentam ações participativas e produtivas
nas organizações em conformidade com seus
valores, missão e visão.
O trabalho do Centro Profissionalizante Rio Branco
é pautado na concepção de que todo jovem tem um
talento, que floresce e se desenvolve quando as pessoas
coexistem dentro de um ambiente favorável.
Sua característica é o desenvolvimento de competências
comportamentais que, com incentivo e valorização
do potencial de cada jovem, promove o fortalecimento
da autoestima, tornando-o um agente transformador
em sua comunidade.
Assim, o Cepro promove a inclusão social, com
educação de qualidade, focada na empregabilidade
e no fortalecimento da cidadania.

www.riobrancoead.edu.br
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Com um projeto cuidadosamente preparado para
inserir e socializar crianças surdas em uma sociedade
predominantemente ouvinte, o Centro de Educação
para Surdos Rio Branco dedica-se a desenvolver
essas crianças desde seus primeiros anos de vida,
integrando-as na sociedade.
Até o 5º ano do Ensino Fundamental, recursos pedagógicos
e técnicos são utilizados, contando com a Língua Brasileira
de Sinais (Libras) como um de seus eixos principais.
Após o 6º ano, com o Programa de Continuidade
Escolar, uma parceria com o Colégio Rio Branco
e escolas associadas, os alunos surdos são incluídos
em classes regulares com alunos ouvintes, permitindo
a inserção social dessas crianças.
Assim, com um trabalho que vai além da sala de aula,
o Centro de Educação para Surdos Rio Branco
trabalha para o fortalecimento da identidade surda.

www.ces.org.br

