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Protagonismo juvenil

*

É muito comum os educadores realizarem atividades para os estudantes ao longo do ano escolar. Mas, e os estudantes? 
Recentemente, o Colégio Farroupilha foi palco de diversas ações realizadas de estudante para estudante, e até mesmo de 
estudantes para educadores. Algumas dessas ações aconteceram de forma espontânea e atingiram vários corações dentro 
da instituição, enquanto outras foram planejadas, mas com um impacto igualmente significativo. Conheça algumas delas:

Notas do Bem
Todos certamente já usaram blocos de anotações para anotar compromissos, dados 

que receberam no telefone ou até mesmo senha importantes. Já imaginou usar essas 
notas para praticar o bem? Foi o que ocorreu no banheiro feminino do 3º andar. Estu-
dantes dos Anos Finais e do Ensino Médio iniciaram um movimento cujos princípios 
baseavam-se em afeto, empatia e gentileza. O espaço ficou rodeado de post-its com 
mensagens de encorajamento, elogios e citações motivacionais de personalidades his-
tóricas influentes. Bloquinhos adesivos coloridos em branco estavam à disposição para 
qualquer menina compartilhar algum recado carinhoso caso desejasse. “O movimento 
foi puro e lindo, justamente por ter partido de uma iniciativa das estudantes para pro-
mover o cuidado de si e do outro”, conta uma estudante impactada pelo gesto.

*Publicação feita pelos estudantes do 
 Grêmio Estudantil Farroupilha. 

ESTUDANTES REALIZAM AÇÕES INOVADORAS 
E ENVOLVEM A COMUNIDADE ESCOLAR

Vídeo para os educadores
Para homenagear a todos os educadores no Dia do Educador, o GEF tomou 

a iniciativa de fazer um vídeo como forma de agradecimento por todo trabalho 
realizado na nossa trajetória como estudante. Tivemos o depoimento do Coor-
denador do Ensino Médio, Cristiano Silva dos Santos, que afirmou que ficou 
impactado e emocionado. “O vídeo mostrou o meu dia a dia, o afeto de todos 
os estudantes e o vínculo forte que foi criado desde que cheguei no Colégio. Os 
professores também ficaram tocados com o vídeo, foi um assunto comentado 
durante dias”, ressaltou.

Feira do Empreendedorismo
Na semana iniciada em 1º de outubro, ocorreu a segunda Feira de Empreen-

dedorismo do ano, organizada pelo Grêmio Estudantil Farroupilha. O que poucos 
sabem é que esse projeto foi desenvolvido por uma ex-aluna, a Marcella Cesa Berto-
luci, e, adotado pelo GEF, continua até hoje em prática no ambiente escolar. Nesse 
projeto, os estudantes de 1ª a 3ª série do Ensino Médio tiveram a oportunidade de 
vender produtos elaborados por eles mesmos nos horários de intervalo e ao fim do 
turno da manhã. “Como o Colégio Farroupilha é uma instituição que incentiva o 
empreendedorismo, eu sentia falta de um projeto no qual os estudantes pudessem 
de fato empreender”, disse Marcella. A ex-aluna iniciou o projeto com a venda de 
rocamboles, e, desde então, o espaço destinado a vendas continua sendo um sucesso.



RETROSPECTIVA GEF 2019

Recado do GEF
Queridos leitores d’O Clarim, como estão? Apresentamos a vocês a sétima edição deste jornal tão amado por to-
dos. Nesta impressão, traremos os últimos acontecimentos aqui do Colégio Farroupilha: os misteriosos bilhetinhos 
no banheiro feminino, a Feira do Empreendedorismo, o Dia do Educador, entre outros. Esta edição foi construída 
pelo GEF e pelos estudantes da unidade Correia Lima com muito carinho e amor! A colaboração de estudantes 
é sempre bem-vinda, e, para participar, basta entrar em contato com o GEF via direct no Instagram: @gef_2019. 
Esperamos que curtam a leitura, bom proveito!

ESTE ANO, O GEF 
PROMOVEU VÁRIAS 
AÇÕES, TODAS PENSADAS 
ESPECIALMENTE PARA 
OS ESTUDANTES! 
ALÉM DOS CLÁSSICOS 
RECREIOS ESTENDIDOS, 
VEJA COMO FOI O ANO 
DO GEF:

O Dia dos Namorados
Em junho, o GEF realizou uma 

ação de Dia dos Namorados, que ce-
lebrava o amor entre as pessoas. Na 
Esplanada do Colégio, foram vendi-
dos rosas e diversos tipos de chocolates 
àqueles que gostariam de homena-
gear não só namorados, mas também 
amigos e educadores. O presente era 
acompanhado de um bilhete e entre-
gue aos estudantes nas salas de aulas 
e aos educadores em seus locais de 
trabalho.

O Café do GEF (2)
No mês de julho, tivemos a primeira edição do Café 

do GEF do ano, e o tema tratado foi ansiedade e frustra-
ção, assim como as maneiras de lidar com elas. Contamos 
com o apoio de duas psicólogas, Bianca Stok e Adriana 
Peres, que comandaram o andamento do evento, que 
teve a presença de mais de 90 estudantes. Em novembro, 
foi realizada a segunda edição do Café. Dessa vez, a Des-
brava, empresa que orienta e promove o conhecimento 
sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho e 
inserção profissional, foi a convidada para falar sobre o 
tema “Me formei, e agora? Desbravando meu futuro”.

Recreio à Fantasia
Um recreio muito divertido aconteceu na unidade Cor-

reia Lima! Foi organizado um desfile para os estudantes 
mostrarem as suas fantasias e ainda competirem pelo títu-
lo de melhor fantasia em diversas categorias, como a mais 
criativa, a mais assustadora, os melhores “gêmeos”, entre 
outras. Após o desfile, os estudantes puderam participar do 
Palco Aberto, que integrou a programação do 13º Palco 
Farroupilha, mostrando os seus talentos na área musical. 
Para encerrar, o GEF entregou uma lembrança a todos: do-
ces e um cordão para os crachás.

Copa América
É gol! A Copa América foi um evento em 

que os estudantes do Ensino Médio tiveram a 
possibilidade de jogar um torneio de futebol de 
campo, com times misturados de estudantes 
do 1º ao 3º ano. Cada equipe representou 
um país da América do Sul, usando coletes 
alusivos a cada nação. A competição ocorreu 
no final de agosto. O Peru foi o vencedor!



HUMANS OF 
FARROUPILHA
CONVERSAMOS COM ALGUNS EDUCADORES 
DO FARROUPILHA PARA SABER O CONSELHO 
QUE ELES DARIAM PARA ELES MESMOS NO 
PASSADO E OS SEUS ARREPENDIMENTOS. 

Diego da Cruz Dias
Sabe aquela pessoa que sempre 

está ali para te ouvir e tem conselhos 
para dar? No Colégio Farroupilha, 
existem várias assim, como psicólogos, 
orientadores e professores. Mas, na 
unidade Correia Lima, um dos que 
mais se destaca é o monitor Diego. 
Por mais que a sua função não esteja 
diretamente relacionada a aconselhar 
os estudantes, naturalmente ele faz isso 
quando conversa com eles. Isso o tor-
na um dos monitores mais queridos do 
Correia. Se fosse para dar um conse-
lho para ele mesmo no passado, seria: 
“Foque mais, não troque de curso tão 
tarde, dedique-se mais aos esportes”. 
Ele se arrepende por não ter corrido 
mais cedo atrás da sua paixão, e, hoje, 
mesmo que ainda não tenha alcança-
do esse sonho, batalha para num futu-
ro conseguir ser professor de Educação 
Física e, finalmente, atingir a sua meta. 
Diego trabalha como monitor do Co-
légio há alguns meses e já é muito que-
rido por todos. É uma pessoa muito 
boa, que além de cumprir o seu traba-
lho, consegue dar conselhos, brincar e 
descontrair sempre o ambiente escolar 
e o dia a dia dos estudantes e educado-
res da unidade Correia Lima. Todos os 
dias, ele nos recebe da melhor manei-
ra possível, e com um sorriso no rosto. 
Caso algum estudante chegue na esco-
la sentindo-se mal, o Diego sempre se 
disponibiliza a ouvir e ajudar, não im-
porta quem seja. Sentimos como se ele 
fosse nosso ombro amigo e uma pessoa 
com quem podemos contar, pois, ape-
sar de tudo, passamos mais tempo com 
ele do que com a nossa própria família, 
que geralmente só vemos no período 
da manhã e da noite.

Thiago Cruz  
da Silva

“Pensando naquele jovem adulto de 22 anos, recém-formado, com sede de 
aprender e de ensinar, acredito que um bom conselho seria de outra ordem que 
não a profissional. Se tivesse me dedicado um pouquinho, desde então, a pes-
quisar sobre como construir meu patrimônio, sobre investimentos no mercado 
financeiro e em outros domínios, imagino que os frutos colhidos agora, aos 32, 
seriam substancialmente superiores aos atuais. Digo isso sem qualquer ressenti-
mento com o passado. Para tudo há o seu tempo. Ademais, receio que essas pa-
lavras não fossem ouvidas à época como frases de sabedoria: são as experiências 
vividas que nos tornam o que somos. Aos estudos, pois! ”, diz Thiago sobre o que 
diria para o seu eu de 10 anos atrás. 

Já quando questionado sobre se já havia chegado onde almejava, o professor 
de Sociologia e Filosofia fala de seus sonhos e realizações. “Dos objetivos alme-
jados em 2009, acredito que, em boa medida, eu os atingi. Profissionalmente, 
descobri o fascínio de ser professor. Ano após ano, a convicção se renova, junto 
dos novos estudantes com os quais convivo. Posso a um só tempo estudar e fazer 
a diferença para outras pessoas. É um sentimento único, que me foi permitido 
conhecer, indubitavelmente, pelas condições de trabalho oferecidas pelas institui-
ções de que orgulhosamente faço parte. Em termos pessoais, também conquistei 
muito do que planejara. Minha formação como pessoa, as conquistas materiais, 
o aprendizado para me tornar um bom marido, mais recentemente, um bom 
pai, tudo isso me deixa mais próximo daquele ideal - dito inatingível - chamado 
felicidade. Óbvio: as metas se renovam, os sonhos se repõem. Hoje mesmo po-
deria elencar uma série de metas que estabeleci projetando o futuro..., mas isso é 
matéria para outra entrevista.”



GEF Recomenda
Filme | Fome de Poder
O filme conta a história do crescimento do McDonald’s como 
empresa e como símbolo cultural e é narrado a partir de dife-
rentes perspectivas: desde funcionários, consumidores, marke-
ting, entre outros. O roteiro foca no sucesso e mostra os desafios 
enfrentados e suas soluções, trazendo também críticas ao mui-
tas vezes agressivo comportamento empreendedor do homem 
que levou a famosa empresa ao sucesso.
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Série | Parks and Recreation
Dos mesmos criadores da aclamada The Office, a série segue o 
dia a dia de um departamento da prefeitura da pequena cida-
de de Pawnee, apresentando situações simultaneamente mun-
danas e absurdas, contribuindo para a construção impecável 
de humor na série. A série conta com participações de artistas 
renomados, como Amy Poehler, Chris Pratt e Aziz Ansari, ao 
longo de um total de sete temporadas.

#EXPEDIENTE: Quem fez o jornal e os filmes que marcaram a sua infância.

Créditos das fotos: Cine Pop, O Globo, Quarta Parede Pop, Media Village, Minha Série Favorita, Geek, Sky, Jaqueline Cenci, Telecine Play, Olhar Digital, Capricho e Blog Pavê.

Bernardo Frota
 Irmão Urso

Daphine Possebon 
Cheetah Girls

Luisa Schneider
Matilda

Bibiana Pedroso
High School Musical

Fabrício Pfitscher
Como treinar seu dragão

Luiza Dotti 
Os Aristogatas

Camila Milman
Curtindo a vida adoidado 

Gustavo Sperb
Star Wars

Martina Teichmann
Operação Cupido

Carolina Fragomeni
Mulan

Luisa Leão
Pitch Perfect

Natália Ferrão
Harry Potter

Jornal GGN

Amazon


