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Volta às aulas 2017 com atrações especiais no Colégio Farroupilha 

Propostas diferenciadas para cada nível de ensino marcam o início do ano letivo 

Com a temática “Grandes momentos estão por vir”, o Colégio Farroupilha está 
preparando atividades diferenciadas para cada nível de ensino neste volta às aulas 2017. 
Os estudantes, das unidades Três Figueiras e Correia Lima, serão recebidos ao novo ano 
letivo com propostas que visam a integração das turmas e a interação com o ambiente 
escolar, como intervenções em alguns espaços da escola e atrações lúdicas para os 
menores. Essas atividades são diferentes de acordo com cada nível de ensino. 
 
Para recepcionar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e seus familiares, o Colégio 
promove Café da manhã do Último primeiro dia de aula no Farroupilha, que tem como 
objetivo marcar o início do último ano letivo na educação básica para os estudantes, bem 
como relembrar os anos vividos na escola e passar informações importantes sobre essa 
etapa de conclusão para os presentes. 

Além das atividades a serem realizadas no primeiro dia de aula, 20 de fevereiro, os 
estudantes matriculados em 2017 no Farroupilha receberam, em casa, um kit de boas-
vindas. Já aqueles que já eram alunos do Colégio em 2016, receberão os materiais em 
sala de aula, no primeiro dia do ano letivo. 

Semana de Formação  

Em preparação para o ano letivo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro acontece a Semana 
de Formação Docente, que conta com a presença do professor Dr. José Manuel Moran, 
especialista em metodologias ativas, do life coaching Gabriel Carneiro Costa, da 
fonoaudióloga Ms. Rosangela Marostega, da psicopedagoga Andreia Gonçalves, e da Dra. 
em psicologia Lia Freitas.  

Gabriel Carneiro Costa abrirá o evento com uma palestra sobre o coaching de vida, 
falando aos professores sobre a busca pela felicidade e realização pessoal. Já durante à 
tarde, o professor José Moran abordará as metodologias de ensino ativas e o uso das 
tecnologias na educação. Nos demais dias da Semana de Formação, acontecerão 
palestras voltadas aos diferentes níveis de ensino, além de atividades práticas. 

Essa é uma das iniciativas do Farroupilha para promover a Formação Continuada dos 
Educadores, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). “A Semana 
de Formação é fundamental para que possamos garantir um espaço para estudo e 
aprofundamento de conhecimentos relacionados à pratica docente”, explica a diretora 
pedagógica do Colégio Farroupilha, Marícia Ferri. “O mundo está mudando de forma 
acelerada e faz-se necessário a reflexão e construção de novas práticas que respondam 
as demandas da contemporaneidade, considerando o estudante do século XXI”, 
completa.  
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Mudanças na estrutura 

Além da preparação dos educadores, o Colégio Farroupilha investiu em melhorias na 
infraestrutura de seus espaços educativos e de convívio durante as férias. O 
estacionamento ganhou 95 novas vagas e outra saída, as passarelas cobertas foram 
ampliadas, aumentando o conforto da comunidade escolar em dias de chuva, além de 
outros reparos e melhorias, como pintura e remodelação das fachadas e climatização de 
salas de atividades extracurriculares. Durante as férias foi iniciada ainda a construção de 
um novo prédio, que com 3.400m² e quatro andares, abrigará novas salas de aula e 
multiuso, bem como quadra e pátio cobertos. Esse novo prédio contará com soluções 
sustentáveis, como telhado verde e aproveitamento da água da chuva. 
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