ALUMNI
FARROUPILHA
Programa de relacionamento
com ex-alunos da instituição

História da Instituição
O Colégio Farroupilha é uma instituição de Porto Alegre/RS, fundada
por imigrantes alemães e mantida pela Associação Beneficente e
Educacional de 1858.

Campão

O Colégio Farroupilha
No Colégio Farroupilha, atendemos estudantes do Berçário ao Ensino Médio,
com a missão de educar para formar cidadãos competentes, éticos e globais,
objetivando que o estudante tenha condições de desenvolver as suas próprias
habilidades. A instituição propõe uma educação da escola para o mundo:
valorizaas características de cada um e acredita que todos, ao colocarem
em prática seus projetos de vida, estão, também, (re)criando o mundo
em que vivem.
Valores, como Bom Relacionamento; Busca pela Excelência; Disciplina
e Organização; Eficiência e Empreendedorismo, e Compromisso com a
Sustentabilidade, permeiam os projetos desenvolvidos em todos os níveis
de ensino. Dessa forma, o Colégio Farroupilha mantém-se fiel à visão de ser
referência nacional em Educação, buscando constantemente aliar tradição
e inovação a práticas que preparam o estudante para ser cidadão do mundo
contemporâneo.
Além da unidade Três Figueiras, a escola possui a unidade Correia Lima,
localizada dentro do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto
Alegre (CPOR/PA), e destinada a estudantes bolsistas do Ensino Fundamental.

Clique aqui e saiba mais sobre a proposta pedagógica.

Nossa história começa em 21 de março de 1858, com a fundação do
“Deutscher Hilfsverein” (Sociedade Beneficente Alemã). Em 1886, iniciamse as atividades educacionais, em salas da Comunidade Evangélica, sob o
nome de “Knabenschuledes Deutschen Hilfsverein” (Escola de Meninos).
Em 1895, surge a sede própria, conhecida como “Velho Casarão”, localizada
na Av. Alberto Bins. Em 1904, por reconhecer que as meninas também
necessitavam de uma formação escolar, é criada a “Mädchenschule” (Escola
de Meninas), e, em 1929, formam-se as turmas mistas, a “Deutschen
Hilfsvereinsschule”.
Em 1936, institui-se o “Ginásio Teuto-Brasileiro Farroupilha”. Com o Estado
Novo, inicia-se uma forte campanha de nacionalização nas escolas e
sociedades alemãs. Assim, a instituição passa a ser denominada “Ginásio
Farroupilha”. Em 1949, recebe a concessão para o funcionamento do curso
colegial. No ano de 1956, decidiu-se pela construção do novo prédio no
terreno adquirido em 1928, nas Três Figueiras, ainda no ano de 1928. Em
1962, ocorreu a sua inauguração.

Acesse aqui a linha do tempo histórica.

O Programa
Alumni Farroupilha
O Alumni Farroupilha é o programa de relacionamento com ex-alunos
da instituição, que foi lançado em 2018, quando a Associação Beneficente
e Educacional de 1858, mantenedora do Colégio, completou 160 anos de
atuação. Ao concluírem o ciclo da Educação Básica, os estudantes
do Colégio passam a integrar o programa.

Benefícios do Programa
O acesso aos benefícios do Alumni Farroupilha é efetivado a partir da
apresentação de um cartão de identificação que contém o nome do
ex-aluno e um número de cadastro. A carteirinha é enviada, via correio,
a todos os ex-alunos inscritos no programa.
Visita ao Colégio
Os ex-alunos que quiserem ir à escola podem agendar uma visita pelo
e-mail alumni@colegiofarroupilha.com.br. A recepção será feita pela equipe
da Central de Relacionamento, que fará um tour guiado pelos ambientes do
Colégio. A visita inclui o espaço do Memorial Escolar, onde será possível
encontrar registros e lembranças.
Utilização de espaços da escola
Alguns espaços da instituição poderão ser utilizados de forma gratuita —
sendo cobrada apenas taxa de limpeza —, e outros poderão ser locados,
conforme descrição abaixo.

Além deles, ex-alunos que passaram pela instituição
antes da implementação do Alumni Farroupilha podem
participar, basta preencher aqui a ficha de inscrição.

Sede Campestre em Viamão

Os pedidos de reserva dos espaços devem ser feitos por meio do e-mail alumni@colegiofarroupilha.com br.
Antes da cedência do local, a atividade pretendida, bem como a disponibilidade da data, serão avaliadas pela
equipe diretiva da escola. O consumo de bebida alcoólica não será permitido, e os valores deverão ser quitados
com 48h de antecedência no setor Financeiro da Associação Beneficente e Educacional de 1858, localizada na
Rua Balduíno Roehring, 200.

Utilização do
Galpão Cultural
O Galpão Cultural do Colégio Farroupilha poderá ser utilizado por ex-alunos
membros do Alumni Farroupilha para eventos de reencontro das turmas.
Será cobrada apenas uma taxa de limpeza, no valor de R$ 200.

Reencontro de ex-alunos
O Colégio Farroupilha patrocinará, anualmente, reencontros de turmas que
estiverem completando, no corrente ano, 30, 50 e 60 anos de formatura.
Tais eventos acontecerão no Galpão Cultural da escola, e as datas serão
divulgadas nos canais institucionais do Colégio.

Participação em
Atividades Institucionais
Os ex-alunos integrantes do Alumni Farroupilha poderão participar
das seguintes atividades promovidas pelo Colégio:
• Palestras do programa Cuidar é Básico;
• Desfile de Abertura dos Jogos Farroupilha;
• Festa Junina.

Escola de Professores
Inquietos
Os membros do Alumni Farroupilha
têm 10% de desconto nos cursos
de demais iniciativas da Escola de
Professores Inquietos. Saiba mais.

Galpão Cultural

Preferência em
lista de espera
Os ex-alunos cadastrados no Alumni Farroupilha há um ano ou mais que
desejam matricular um estudante na escola terão preferência na lista de espera.
Em caso de disputa por vaga, obedece-se à seguinte ordem de preferência:
1) famílias que já têm estudantes matriculados;
2) dependente direto do Alumni Farroupilha.

Unidade Três Figueiras
Rua Carlos Huber, 425 • Bairro Três Figueiras
• Porto Alegre/RS • (51) 3455.1858
Unidade Correia Lima
Rua Tenente Coronel Corrêa Lima • Bairro Santa Tereza
• Porto Alegre/RS • (51) 3332.8356
Associação Beneficiente e Educacional de 1858
Rua Balduino Roehring, 200 • Bairro Três Figueiras
• Porto Alegre/RS • (51) 3455.1858
www.colegiofarroupilha.com.br

