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Grêmio Estudantil Farroupilha 2019

Ao longo de 2019, a gestão 
2019/2020 do GEF desenvolveu di-
versas atividades para tornar a atmos-
fera do ambiente escolar ainda mais 
divertida. O ano iniciou com a Feira 
de Empreendedorismo e, em seguida, 
foi realizada a ação do Dia dos Namo-
rados, com a venda de rosas e trufas. 
A entrega das homenagens aconteceu 
no dia 14 de junho. 

O GEF foi responsável pela dis-
tribuição das carteirinhas estudantis 
para os estudantes do Ensino Funda-
mental – Anos Finais e do Ensino Mé-
dio em 2019. As turmas receberam o 
documento no dia 05 de junho. Duas 
edições do Café do GEF foram reali-
zadas, nos meses de julho e novembro, 
tendo como títulos É só comigo? An-
siedade, frustração e autoestima e Me 
formei, e agora? 

Na volta às aulas do segundo se-
mestre, em agosto, o GEF, em par-
ceria com o setor de Comunicação 
e Marketing do Colégio, organizou 
um Recreio Estendido como parte da 
campanha institucional Farroupilha 
Investiga. Foram disponibilizados bó-
tons, fotos e um quiz sobre alguns dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos em 
2018 pelos estudantes dos Anos Finais 
e do Ensino Médio. A Guitarríssima 
– Escola de Música disponibilizou ins-
trumentos musicais para que os estu-
dantes tocassem e cantassem durante 
o recreio. Também, em agosto, acon-
teceu a Copa América, evento em que 
as turmas do Ensino Médio tiveram a 
oportunidade de jogar um torneio de 
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futebol de campo, em que cada equipe 
foi representada por um país da Amé-
rica do Sul (Brasil, Argentina, Peru e 
Venezuela). O time do Peru foi o cam-
peão, mas todos os estudantes recebe-
ram medalhas. Outra edição da Feira 
de Empreendedorismo foi promovida 
no final de setembro.

A unidade Três Figueiras rece-
beu Recreios Estendidos ao longo 
do ano e, na unidade Correia Lima, 
foi realizado um Recreio Estendido 
Temático. Os estudantes escolheram 
fantasias e participaram de um desfile. 
O ano encerrou com mais um Sunset 

Farroupilha, na Sede Campestre, em 
Viamão. O evento tem como objetivo 
proporcionar lazer e diversão aos jo-
vens após o período das provas finais. 
Os estudantes da 1ª e da 2ª séries do 
Ensino Médio participaram do futebol 
de sabão e de uma festa das tintas e 
deliciaram-se com sorvetes e sacolé. 

O GEF gostaria de agradecer 
ao Colégio Farroupilha e a todos os 
estudantes que, de certa forma, au-
xiliaram-nos a realizar todas essas 
atividades. Fica o convite para que os 
estudantes da 2ª série participem do 
GEF 2020/2021!



HUMANS OF (GEF)   FARROUPILHA
COMO FOI PARTICIPAR DO GRÊMIO ESTUDANTIL FARROUPILHA 
(GEF)? QUAIS FORAM OS APRENDIZADOS? CONHEÇA OS 
ESTUDANTES QUE INTEGRARAM A GESTÃO 2019/2020!

Camila Milman (Presidente)
Estuda no Farroupilha desde 2006.

“Antes de entrar no GEF, não fazia ideia de tudo que isso significava. Como 
estudante, ter a experiência de estar no backstage, ou seja, “por trás das câmeras”, 
em um colégio do tamanho do nosso, com certeza, foi uma experiência que to-
dos deveriam ter. Isso foi o que mais me encantou: ver quanto trabalho é neces-

sário até para as coisas que parecem simples. Esse contato com a organização 
por trás de cada evento ampliou a minha visão sobre o mundo e sobre como 

cada um tem um papel importantíssimo no acontecimento de coisas maiores”.

Martina Teichmann (Vice-Presidente)
Estuda no Farroupilha desde 2003.

“Fazer parte do GEF teve um grande impacto na minha vida, maior do que eu pensei 
que teria. Foi através desse grupo de amigos que eu finalmente coloquei em prática os va-
lores que eu tenho aprendido desde 2003 no Colégio Farroupilha – entre eles, trabalho em 
equipe, companheirismo e liderança –, os quais me fizeram criar um carinho enorme por 
essa escola desde pequena. Além disso, foi por meio do GEF que eu me tornei uma pessoa 
mais agradecida pelas simples atividades que acontecem aqui. Nada veio de graça, foi preci-
so muita determinação para conseguir realizar todos os eventos durante este ano. Isso só foi 
possível pela parceria existente no GEF 2019/2020 e pela nossa amizade, que nos levaram 
a conquistar aquilo que sempre quisemos. Sou muito grata por ter feito parte dessa família 
e por ter feito uma diferença, mesmo que pequena, nesse Colégio que já fez tanto por nós”.

Natalia FerrÃo (1ª Secretária)
Estuda no Farroupilha desde 2009.

“O GEF foi, com certeza, uma das melhores experiências que vivenciei no Farroupi-
lha. Além de ter tido a oportunidade de ver o funcionamento da escola por outro ângulo, 

através do GEF, também aprendi que devemos sempre defender o que acreditamos, 
mesmo que muitas vezes nossos desejos não se concretizem. Durante a gestão, também 

entendi a importância da empatia, visto que, muitas vezes, fomos o intermédio entre estu-
dantes e coordenação, sendo levados a compreender e a tentar conciliar da melhor forma 
as diferentes opiniões, tanto entre escola e estudantes quanto dentro do próprio grupo do 

GEF. O que mais gostei durante todo o ano de 2019 no Grêmio foi a oportunidade de ter 
participado mais de perto da realização dos eventos escolares, podendo ver a empolgação 

e a participação da maioria dos estudantes, os quais nos motivavam a buscar sempre o 
melhor. Além disso, criei amizades com as quais sei que poderei sempre contar!”.
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Carolina Wagner Fragomeni (2ª Secretária)

Estuda no Farroupilha desde 2005.
“No GEF, tive a oportunidade e a honra de conhecer e de ter contato 

com educadores incríveis que me ensinaram, além de conceitos técnicos, 
novos significados das palavras “respeito”, “carinho”, “empatia”, entre 

outras. Foram esses contatos, embora breves, os quais mudaram minhas 
percepções de inúmeros conceitos que tinha antes e que me fizeram ama-

durecer não só enquanto estudante, mas também como pessoa”.

Gustavo Sperb (2º Tesoureiro)
Estuda no Farroupilha desde 2008.

“Essa experiência traz a sensação de que participamos de algo maior que nós 
mesmos, que afeta e dá voz não só a um indivíduo, mas a todo um corpo de estudan-

tes, assim, oferece um vislumbre da importância que uma entidade representativa 
como o Grêmio Estudantil tem. O GEF proporcionou-me experiências memoráveis, 

mesmo em momentos de trabalho intenso durante uma ação, e possibilitou que eu 
conhecesse um grupo incrível e diverso de pessoas, que, com certeza, mudaram a 

minha jornada escolar, como um todo, para melhor”. 

Fabrício Pfitscher (1º Tesoureiro)
Estuda no Farroupilha desde 2008.

“Desde pequeno, o papel que o GEF exercia no Colégio já chamava a minha aten-
ção, e, no ano de 2019, pude fazer parte desse grupo. Foi uma experiência ótima, passei 
a ver com outros olhos tudo que é proporcionado aos estudantes no Colégio. Qualquer 
evento requer muito esforço, trabalho e dedicação de muitas pessoas para que ele saia 
do papel e torne-se algo memorável. Nós nos tornamos um time e, mesmo com altos e 
baixos, conseguíamos superar qualquer coisa juntos. Foi muito gratificante poder devol-
ver ao Farroupilha um pouquinho daquilo que sempre fez por mim e, ainda, deixar um 
legado na história do Colégio”.

Luisa Leão (Representante Sociocultural)
Estuda no Farroupilha desde 2008.

“Fazer parte do GEF em 2019 foi único e especial. Fui surpreendida diversas ve-
zes com tamanha dedicação e envolvimento que o grupo manteve para conquistar os 
projetos em que acreditávamos, tornando nossos encontros às quartas-feiras sinônimos 
de arquitetar, administrar e empreender ideias. Ser a ponte de comunicação entre es-
tudantes e Colégio era um desejo antigo e de grande responsabilidade, que me propor-
cionou muito amadurecimento e identificação”. 
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Luiza Dotti (Representante Sociocultural)
Estuda no Farroupilha desde 2009.

“Juntar-me ao GEF este ano foi o que me fez pensar no valor que damos 
para tudo. Ao longo das nossas reuniões, com muitas ideias para organizar e 
realizar os projetos, percebi que somos um grupo de pessoas que se reúne uma 
vez por semana para fazer algo para os outros. Desde os eventos grandes até 
uma folha de exercícios, tudo isso requer tempo, e tempo é o que temos de mais 
precioso na vida. Aprendi que muitas ações não dependem de nós para serem 
realizadas e que pode ser frustrante não ver alguns projetos tomando vida. Bom, 
quando escrevo, tenho total certeza de que nada disso seria possível sem o grupo 
de pessoas espetaculares que se formou. Eu aprendi muito, espero ter ensinado 
um pouco também, e cada pessoa vai deixar uma boa marca em mim. Eu fico 
extremamente feliz de ter dado meu tempo para fazer parte de algo tão especial”.

Bernardo Frota (Representante Esportivo)
Estuda no Farroupilha desde 2008.

“Ser parte do GEF deu-me a chance de perceber que as coisas não são tão fáceis 
e que nem tudo vem de graça. Ter contato com organização de eventos, reuniões 
semanais, conversas com pessoas de alto cargo fez com que eu percebesse e construís-
se uma perspectiva diferente da que eu tinha, porque entendi que todo e qualquer 
cargo importa para o Colégio, afinal, o Farroupilha funciona como um time de edu-
cadores. Foi um ano de muito esforço e de muito suor para conseguirmos agradar a 
todos. Nem sempre conseguíamos, mas tivemos muitos momentos felizes e histórias 
boas para contar. Sendo o meio de comunicação entre a direção e os estudantes, 
ganhávamos voz nas horas importantes e delicadas, assim, criando uma relação ami-
gável e de muito respeito com os educadores que trabalham no Colégio”.

Daphine Possebon (Representante de Comunicação)
Estuda no Farroupilha desde 2015.

“Ao ingressar no GEF, senti-me parte de uma grande equipe que faz o palco cha-
mado ‘Colégio Farroupilha’ funcionar. Ao longo deste ano, aprendi que, para colocar 
uma instituição com mais de 2000 estudantes e duas sedes em andamento, é preciso 
um grupo de educadores muito maior do que imaginamos. Cada parte dos eventos, o 
ambiente e a rotina organizados para os estudantes demanda um esforço inimaginá-
vel dessa equipe, que pensa em todos os mínimos detalhes, com o intuito de transfor-
mar o hábito de estudo em algo especial para os estudantes. Poder ver de perto como 
tudo isso acontece foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível, que me fez admirar 
ainda mais o trabalho e a dedicação do Colégio Farroupilha”.


