
 

 

 

 

Colégio Farroupilha recebe Tocha Olímpica 
Cerimônia de revezamento da Tocha é mais uma atividade do Projeto Jogos Olímpicos 

Rio 2016 
 
Como parte do Projeto Jogos Olímpicos – Rio 2016, desenvolvido pelos professores de 
Educação Física do Colégio Farroupilha, a escola realizará, em 08 de julho, uma cerimônia 
de revezamento da Tocha Olímpica. Os condutores da Tocha durante o percurso serão o 
esgrimista olímpico e ex-aluno da Instituição, Guilherme Toldo, o presidente da Associação 
Beneficente e Educacional de 1958 (ABE), Fernando Carlos Becker, o coordenador do 
Ensino Médio, professor Rubem Corso e o ex-aluno Jethro Santa Helena, que hoje, aos 87 
anos, reside no Asilo Padre Cacique. A Tocha foi cedida pelo presidente do Comitê 
Brasileiro Pierre de Coubertin, Nelson Todt, um dos condutores oficiais da Chama 
Olímpica em Porto Alegre. 
 
“O Projeto Jogos Olímpicos Rio 2016 tem como objetivo qualificar e ampliar os 
conhecimentos a respeito do Olimpismo e dos Jogos Olímpicos”, explica a professora de 
Educação Física Carla Schwingel.  O lançamento do Projeto aconteceu em 14 de junho no 
Auditório da Educação Infantil e contou com a presença da diretora pedagógica Marícia 
Ferri, do diretor administrativo, Milton Fattore, da coordenadora da Educação Infantil, 
Cleusa Beckel, do presidente do Grêmio Estudantil Farroupilha (GEF), Bernardo Trevisan 
e do presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e condutor da Tocha Olímpica 
em Porto Alegre, Nelson Todt. 

 
Durante os meses de junho e julho, uma tocha simbólica passou por todos os níveis de 
ensino, finalizando na Unidade Correia Lima. Além destas, várias outras atividades foram 
desenvolvidas no Colégio desde que o Projeto teve início, como uma homenagem a dois 
atletas olímpicos que são ex-alunos da Instituição, Guilherme Toldo e Michelle Lenhardt, 
uma palestra sobre sobre o simbolismo da Tocha Olímpica, a presença de estudantes no 
Parque Farroupilha, na tarde de 07 de julho, para acompanhar a passagem da Tocha 
Olímpica pela cidade.  
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