
 

 

 

 

O ano de 2018 celebra os 160 anos da Associação Beneficente e Educacional de 

1858 e os 132 anos do Colégio Farroupilha. Essa história inicia, no dia 21 de março de 

1858, quando alguns comerciantes alemães e um jornalista de Porto Alegre fundaram a 

Deutscher Hilfsverein, sociedade beneficente alemã destinada a minorar as privações de 

imigrantes alemães.  

Sua criação deu-se com o objetivo de dar amparo, assistência social, 

oportunidade de empregos e orientação profissional aos imigrantes alemães e seus 

descendentes. Portanto, foi pioneira no auxílio às atividades profissionais.  

Ao longo dos seus 160 anos, a ABE 1858 consolidou-se e manteve-se fiel à 

filosofia implantada por seus fundadores, cujos princípios de espírito comunitário, 

assistência social, honestidade, ética, solidariedade e cumprimento do dever continuam 

arraigados até hoje.  

Em 1886, essa organização de caráter social, sem fins lucrativos, fundou o 

Colégio de Meninos da Associação Beneficente Alemã. Em 1904, surge a Escola de 

Meninas, nas dependências da Comunidade Evangélica. 

A história da ABE 1858 e do Colégio Farroupilha colocaram a instituição de ensino 

em um cenário de destaque, estando entre os mais importantes colégios de educação 

básica do estado, referência no segmento de ensino. 

Por ser um ano de comemorações, muitas ações foram programadas para a 

celebração dos 160 anos da ABE 1858. Entre elas, citamos: 

- A exposição itinerante Memórias Compartilhadas: uma viagem pelas origens da ABE 

1858. Além de abordar a trajetória da instituição, a mostra leva aos visitantes aspectos 

da história da educação e do Rio Grande do Sul desde a imigração alemã em 1824, 

passando pelo crescimento da cidade de Porto Alegre a partir da criação de instituições, 

como o Grêmio Náutico União (GNU) e o Hospital Moinhos de Vento (HMV). A 



 

 

 

exposição, lançada no Colégio Farroupilha em 21 de março, já percorreu outros espaços 

da cidade, como a sede Petrópolis do Grêmio Náutico União (GNU), o Hospital Moinhos 

de Vento, o Shopping Iguatemi e a Sogipa. 

 O jantar-baile no Leopoldina Juvenil, realizado no dia 20 de abril. 

 O Inteligência Coletiva nos dias 10 e 11 de agosto. 

 A Farroupilha Run, que acontecerá em novembro.  

 

Os Jogos Escolares também fazem parte dessas comemorações e apresentam 

como tema: A História da Copa do Mundo nos 160 anos da ABE 1858. Em um ano de 

tantas celebrações e de Copa do Mundo, na qual a França foi campeã, os educadores, 

juntamente com os estudantes, definiram, a partir dessas comemorações, os eixos 

temáticos, que serão exibidos no desfile de abertura dos XLVI Jogos Escolares do Colégio 

Farroupilha. 

 

 

Ser referência na Educação. 

 

Educar para formar cidadãos competentes. 

 

Bom Relacionamento 

Busca pela Excelência 

Disciplina e Organização 
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Compromisso com a Sustentabilidade 

 

 qualificar o desfile dos Jogos Escolares, a fim de que os estudantes e 

educadores engajem-se de forma organizada, disciplinada e comprometida com a 

proposta pedagógica e o planejamento estratégico da instituição. 

http://colegiofarroupilha.com.br/noticias/see/4254
http://colegiofarroupilha.com.br/noticias/see/4280


 

 

 

 

 

 

 Educação Infantil  

 Ensino Fundamental - Anos Iniciais  

 Ensino Fundamental - Anos Finais 

 Ensino Médio 

 

 

 

a) Ser tratado sempre com respeito e atenção. 

b) Participar de forma organizada do desfile dos Jogos Escolares, previsto em 

calendário escolar, de acordo com o nível de ensino em que está inserido. 

c) Participar e envolver-se de forma efetiva e respeitosa com a escolha e 

organização da temática do desfile dos Jogos. 

d) Contar com o apoio e com a colaboração dos professores e da equipe do nível 

de ensino a que pertence, para a organização e os preparativos das alegorias do desfile 

dos Jogos Escolares. 

e) Assistir e participar da cerimônia de abertura dos Jogos Escolares, bem como do 

desfile, de forma organizada, disciplinada e respeitosa. 

f) Estar em um ambiente seguro. 

g) Ter assegurado, pela instituição, tempo em sala de aula para o desenvolvimento 

das atividades propostas para o evento. 

h) Expressar suas ideias, considerando as normas da instituição e o direito das 

pessoas com as quais convive no ambiente escolar. 

 

i) Requerer abono de falta no dia do desfile dos Jogos, mediante apresentação de 

atestado médico, comprovando doença infectocontagiosa, internação hospitalar e/ou 

convocação para comparecimento perante órgão militar ou oficial, nos termos da lei. 



 

 

 

j) Caso a turma queira fazer uso de patrocínio para a confecção da camiseta, 

deverá solicitar junto ao colégio uma carta de apresentação (a carta de apresentação 

estará disponível na Assessoria Pedagógica, a partir de 1º de julho). 

 

 

 

a) Demonstrar apreço pelo Colégio Farroupilha, tratando com respeito colegas, 

professores, funcionários e demais pessoas que frequentem o colégio no dia do desfile 

de abertura dos Jogos Escolares. 

b) Participar de todas as atividades realizadas na cerimônia, sendo cordial e educado, 

respeitando as normas de convívio estabelecidas pelo Código de Convivência. 

c) Zelar pela ordem, conservação e limpeza do prédio e demais instalações do colégio, 

incluindo as áreas externas e internas disponibilizadas para o desenvolvimento da 

atividade. 

d) Ser assíduo e pontual, trazendo o material necessário para a execução das atividades 

desenvolvidas na preparação e execução da cerimônia do desfile dos Jogos Escolares, 

responsabilizando-se pelos danos causados. 

e) Ter atitudes que colaborem com a manutenção de sua segurança e dos demais. 

f) Envolver-se e esforçar-se para obter o melhor desempenho possível nas atividades 

propostas para a apresentação do desfile dos Jogos Escolares. 

g) Colaborar com os colegas e educadores investidos na coordenação das atividades 

para a realização do desfile dos Jogos Escolares. 

h) Ser honesto e correto na execução das tarefas propostas, mantendo relações 

pautadas, sempre, pela verdade e pela ética. 

i) Apresentar-se, no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Escolares e do desfile, 

devidamente uniformizado (usando a camiseta da cor estipulada). 

j) Permanecer na cerimônia de abertura dos Jogos Escolares, ausentando-se somente 

quando devidamente autorizado, por escrito ou pelos pais ou responsáveis legais. 



 

 

 

h) Encaminhar documento firmado por profissionais da área da saúde ou formulário 

próprio preenchido, no colégio, pelos pais ou responsáveis no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, após o retorno às atividades, para justificar faltas e/ou ausência no dia da 

cerimônia dos Jogos Escolares. 

i) Trazer para o desfile dos Jogos Escolares somente o material necessário e previamente 

combinado para a apresentação da atividade. 

j) Cuidar dos materiais utilizados e respeitar os objetos e materiais de valores, o colégio 

não se responsabiliza por ressarcimentos. 

k) Apresentar postura adequada durante a cerimônia de abertura e no momento do 

hasteamento das Bandeiras e da entonação do Hino Nacional e do Hino do Estudante 

Farroupilha. 

l) Observar e cumprir as normas internas previstas no Código de Convivência.  

 

a) Apresentar o projeto de desfile em formulário próprio, até o dia 31 de agosto, no 

Memorial Escolar1. No projeto deverá constar: o tema e o texto do desfile, o nome da 

música, a coreografia e as frases das faixas.  

b) Entregar no Memorial Escolar, em CD-R ou pen drive, a música escolhida para o 

desfile, até o dia 05 de setembro.  

c) Realizar o desfile de forma organizada, apresentando ao público uma coreografia em 

frente à área oficial, de, no máximo, 2 minutos, de acordo com o tema escolhido. 

 

A pontuação de 350 pontos será distribuída da seguinte forma: 

  100 pontos   proporcionais à frequência em cada turma (será   

                                                                 realizada a chamada no dia do desfile dos Jogos) 

   50 pontos  organização na concentração  

                                                 
1 Os materiais entregues no Memorial Escolar devem ficar aos cuidados da professora Alice 
Jacques.  



 

 

 

   50 pontos  organização pós-desfile 

   50 pontos  criatividade no desenvolvimento do tema 

   50 pontos  riqueza e coerência do texto apresentado 

   50 pontos  entrega do formulário e da música no prazo 

 

Todos os integrantes da equipe deverão estar trajados de forma igual. A camiseta 

utilizada pode ser a de Educação Física. As turmas podem utilizar camisetas coloridas, 

desde que respeitado o exposto anteriormente e atendido o sorteio realizado. 

As equipes que optarem pela confecção da camiseta personalizada devem apresentar o 

layout dela para o seu professor de Educação Física, até o dia 31 de agosto, para a devida 

aprovação. 

Ocorrerá perda de pontos se: 

1) a equipe não apresentar o layout da camiseta para aprovação no prazo definido 

(menos 25 pontos); 

2) não se apresentar com a camiseta na cor sorteada (menos 25 pontos); 

3) não contiver o número de chamada nas costas da camiseta (menos 25 pontos); 

4) fizer uso de quaisquer tipos de fogos, sinalizadores, tubos de lança confete, papéis 

picados, animais, objetos cortantes, veículos motorizados ou qualquer outro objeto que 

agrida o meio ambiente ou que coloque em risco a saúde ou segurança dos participantes 

ou do público presente (menos 25 pontos); 

5) não entregar no prazo definido o projeto do desfile (25 pontos); 

6) não entregar no prazo definido a música do desfile em CD-R ou pen drive (25 pontos); 

7) ultrapassar o tempo máximo de 2 minutos para a realização da coreografia durante o 

desfile. 

 

 

 



 

 

 

1) As faixas utilizadas para o desfile devem ser escritas com letras legíveis e revisadas 

ortograficamente. Também devem obedecer a um padrão estético condizente com o 

tema apresentado.  

2) A turma deverá reunir-se junto ao respectivo professor coordenador no local 

determinado para concentração e término do desfile, mantendo as atitudes 

comportamentais adequadas conforme definido nos Deveres dos Estudantes (item 1.2). 

3) Não será permitido o uso de propagandas de serviços terceirizados durante o desfile 

(faixas, cartazes, etc.). 

 

Dependências do Berçário 

Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

Término do Desfile 

 

 

 

 

Serão avaliados os seguintes aspectos: 

Jurados  

Criatividade: produção, confecção, elaboração, aproveitamento sustentável – 50 pontos 

Coerência com o tema proposto – 50 pontos 

Organização durante o desfile – 50 pontos 

Bar do Zé Casa do Estudante 

Esplanada Cívica (Sapatas) 

 

 

 

 

 

 

9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 

2B, 2C, 2E e 2E. 

CL6, CL7, CL8 e CL9. 

 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E,  

8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E 

 

 

Quadra Handebol 

 

Em obras 

 

CCECF 

 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e CL 

 

Campo Futebol – Concentração das turmas 

APÓS DESFILE 

 

 

 

 



 

 

 

Alegorias, adereços e fantasias adequados ao tema – 50 pontos 

 

Professores 

Frequência – 100 pontos 

 

Comissão organizadora 

Cumprimento, no prazo, de entrega do projeto e da música: 50 pontos 

Total: 350 pontos 

 

 

 

O Colégio Farroupilha contempla no seu Planejamento Estratégico o valor descrito como 

Compromisso com a Sustentabilidade.   

Nesse sentido, deveremos ter clareza das competências sustentáveis que almejamos 

desenvolver junto aos nossos estudantes, às famílias e aos educadores, congregando 

cotidianamente teoria, prática e atitude, confirmando nosso posicionamento. Dessa 

forma, pensar o espaço escolar como espaço de sustentabilidade possibilitador de 

reflexões e ações que invoquem mudança de atitudes, valores e comportamentos, 

promovendo o relacionamento consciente entre o homem e o ambiente, é o objetivo 

maior do projeto, que estabelece como meta a implementação dos princípios da 

permacultura na política pedagógica ambiental institucional. 

 

a) Sendo assim, será proibida, no desfile dos Jogos Escolares, a utilização de quaisquer 

tipos de fogos (acho que podemos pensar melhor nessa frase, deixar claro que o colégio 

pode soltar os fogos pois contrata uma empresa especializada), sinalizadores, tubos de 

lança confete, papéis picados, animais, objetos cortantes, veículos motorizados ou 

qualquer outro objeto que agrida o meio ambiente ou que coloque em risco a saúde ou 

segurança dos participantes ou do público presente pelos estudantes. 



 

 

 

b) É expressamente proibido, no desfile, qualquer tipo de ato ofensivo e/ou postura 

inadequada que infrinja o Código de Conduta do Colégio Farroupilha, sob pena de perda 

total dos pontos.  

c) Não será permitida a circulação de estudantes na Pista Atlética durante a realização 

do desfile das turmas. 

d) Não será permitido o uso de cartazes ou faixas portando propagandas de serviços 

terceirizados. 

 

 

a) Apresentar para a turma o regulamento para o desfile dos jogos escolares. 

b) Conduzir e auxiliar as turmas de estudantes em que são conselheiros de turma no 

planejamento, na organização e na execução do desfile dos jogos escolares. 

c) Oportunizar espaço para que os estudantes realizem o planejamento, a organização, 

o ensaio e a execução do desfile dos jogos, sendo que, para o ensaio do desfile, serão 

utilizados, no máximo, dois períodos de aula, sob pena de perda de pontos das turmas. 

Para os professores de Educação Física, os períodos podem ser distribuídos conforme 

necessidade de cada turma. 

d) Organizar e acompanhar os estudantes na cerimônia de abertura dos Jogos, 

participando efetivamente do desfile e do pós-desfile. 

e) Responsabilizar-se pela atividade apresentada pela turma no dia do desfile. 

f) Evitar o desperdício, planejando o material a ser utilizado. 

g) Zelar pela ordem, pela conservação e pelo asseio das áreas externas e internas do 

colégio. 

h) Comparecer pontualmente ao colégio, no horário estabelecido, para organização dos 

estudantes para o desfile. 

i) Responsabilizar-se pelo material utilizado pelas turmas para a apresentação do desfile. 

j) Comprometer-se com o desenvolvimento das atividades proporcionadas no dia do 

desfile, buscando sempre o melhor desempenho. 



 

 

 

k) Primar pela disciplina e organização do grupo de estudantes sob sua responsabilidade. 

l) Divulgar entre os professores da turma e para a equipe do nível de ensino a temática 

escolhida para o desfile, bem como os procedimentos utilizados. 

m) Avisar imediatamente ao superior imediato em caso de afastamento não previsto, 

para providências quanto a sua substituição, devendo apresentar justificativa formal em 

caso de falta, no prazo de até 3 (três) dias úteis após seu retorno ao trabalho. 

n) Orientar os estudantes na aquisição dos patrocínios das camisetas. 

o) Respeitar e fazer respeitar o Código de Convivência do Colégio Farroupilha. 

 

a) Acompanhar o planejamento, a organização e a execução das atividades propostas 

pelo ano/pela série para o momento do desfile dos Jogos Escolares, prestando auxílio 

aos estudantes sempre que necessário. 

b) Auxiliar na condução dos estudantes durante a cerimônia de abertura dos Jogos 

Escolares. 

c) Acompanhar junto aos professores conselheiros de turma as combinações realizadas 

com cada turma para uma eventual substituição no dia do desfile. 

d) Oportunizar espaço em sua rotina de aula para que os estudantes possam se organizar 

para o desfile dos Jogos. 

e) Auxiliar os estudantes no cumprimento dos prazos de entrega do projeto e da música 

do desfile, bem como com a adequação da letra para o ambiente escolar e do tempo de 

2 minutos para a realização do desfile. Cabe ao professor verificar se a música escolhida 

está corretamente gravada. 

f) Respeitar e fazer respeitar o Código de Convivência do Colégio Farroupilha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ano/Série:__________________________Turma:____________________________ 

Tema:________________________________________________________________ 

Professor Conselheiro:__________________________________________________ 

Representantes de Turma:_______________________________________________ 

Obs.: o tempo máximo para a coreografia no desfile é de até 2 minutos. 

 

Tema e Texto do desfile: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Música:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Coreografia:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Frases para as faixas: ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Obs.: entregar o projeto preenchido até o dia 31 de agosto e CD-R ou pen drive com a 

música até o dia 05/09 no Memorial.  

 


