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*Publicação feita pelos estudantes do 
 Grêmio Estudantil Farroupilha. 

Fala, galera! Somos a gestão 2021 do Grêmio Es-
tudantil Farroupilha (GEF) e esta é a nossa primeira 
participação no O Clarim!

Nesse momento, trazemos um texto sobre a Se-
mana Alumni, evento idealizado por nós e que colocou 
estudantes do Ensino Médio e ex-alunos para conver-
sar sobre a transição entre a escola e a universidade. 
Também apresentamos os perfis de dois educadores 

no Humans of  Farroupilha: a Débora e o Mauro, além 
de indicarmos alguns livros de que gostamos.

Aproveitamos o espaço para, com muito carinho 
e respeito por todos os estudantes e educadores do 
Colégio Farroupilha, agradecer a imensa oportuni-
dade de compartilhar momentos inesquecíveis ao 
lado de todos. Projetos incríveis estão por vir, vamos 
curtir muito juntos e fazer a diferença!

As estudantes Amanda Carvalho e Bárbara Fernandes 
também integram o GEF, mas não estão presentes na foto.



Semana Alumni:  projeto idealizado pelo 
GEF 2021 reúne estudantes e ex-alunos

A Semana Alumni, evento on-
-line realizado pelo Grêmio Es-
tudantil do Colégio Farroupilha 
(GEF), teve sua primeira edição 
nos dias 21, 22 e 23 de junho. O 
evento nasceu com o intuito de 
conectar os estudantes do Ensino 
Médio aos ex-alunos do Colégio 
por meio de bate-papos, buscan-
do oportunizar espaço para troca 
e interação em um momento de 
conversação e aprendizagem des-
contraída. A iniciativa também foi 
uma oportunidade de auxílio para 
aqueles estudantes que têm dúvi-
das em relação ao funcionamento 
das faculdades e dos seus processos 
seletivos, tanto no Brasil quanto 
nos Estados Unidos. 

“A Semana Alumni foi uma 
grande realização para mim e 
meus colegas do GEF. Foi extre-
mamente desafiador organizar 
tudo na pandemia, porém cada se-
gundo valeu a pena. Os estudantes 
participaram, aprenderam e man-



Semana Alumni:  projeto idealizado pelo 
GEF 2021 reúne estudantes e ex-alunos

daram retornos incríveis!”, avaliou 
Gabriela Bittencourt, presidente do 
GEF. 

Na primeira noite, a Sema-
na Alumni contou com a presença 
de Lara Guimarães, estudante de 
Direito na PUCRS, e Julia Heller, 
que cursa Engenharia Química na 
UFRGS. A dupla de ex-alunas falou 
sobre as diferenças entre universida-
des públicas e privadas no RS. Na 
segunda noite, Leticia Rosa trouxe a 
sua experiência com os desafios do 
vestibular/Enem na pandemia. Por 
último, Bernardo Trevisan e Denis 
Yeh trouxeram seus conhecimen-
tos sobre os estudos fora do Brasil, 
abordando o application (processo 
de aplicação para universidades 
estrangeiras) e as suas experiências 
nas universidades de Yale e Illinois, 
onde estudam, respectivamente.

“Adorei! Tudo ficou muito claro. 
A ideia de trazer ex-alunos foi óti-
ma!”, comentou Juliana Copiz, da 
2ª série D. “Achei incrível! Consegui 
tirar todas as minhas dúvidas!”, dis-
se Cecília Duran, da 2ª série C.

A Semana Alumni aconteceu de 
forma on-line e teve, em média, 60 
estudantes inscritos por noite. “Essa 
iniciativa nos trouxe muito orgulho, 
tanto durante a preparação quanto 
as noites de evento propriamente 
ditas. Foi uma experiência muito 
gratificante ver a participação dos 
alunos, além de que eu mesma pude 
tirar muitas dúvidas. Com certeza 
podemos dizer que foi um suces-
so!”, destacou Maria Clara Kaefer, 
representante sociocultural do GEF.

Humans of 
Farroupilha

Débora Vallis
A Débora Vallis, carinhosamente apelidada de 

“Debs” pelos integrantes de GEFs anteriores, fazia 
parte da área de Eventos do Colégio. Juntamen-
te ao Fábio Parise, psicólogo do Ensino Médio, ela 
administrava o Grêmio Estudantil do Farroupilha, e 
ambos acompanhavam os integrantes nesse proces-
so. “Eu e o Fábio temos uma grande parceria, ele é 
um baita profissional. Gosto muito do GEF e muito 
dos alunos; é legal saber do que eles gostam, de suas 
necessidades e, principalmente, entender o nosso pú-
blico como escola.”

Apesar de parecer séria em um primeiro contato, a 
Debs surpreende: ela é, de acordo com os participan-
tes do Grêmio, uma das mulheres mais inspiradoras 
do Colégio. Ao mesmo tempo, mostra ser uma pessoa 
divertida, alegre, que motiva todos a sua volta e, prin-
cipalmente, deixa seu marco por onde passa. “O que 
eu mais gosto do GEF é essa troca de conhecimento, 
de estarmos sempre nos renovando e acho que cresci 
muito com o Grêmio Estudantil, fico muito feliz de ter 
passado muito da minha história e do meu conheci-
mento para os alunos.”

A Débora finalizou seu período no Colégio Far-
roupilha no final do primeiro semestre de 2021, com 
planos de se mudar para a Austrália. Na sua última re-
união com o Grêmio, os estudantes convidaram GEFs 
passados e produziram uma homenagem em vídeo de 
despedida e agradecimento pelo seu tempo juntos. “Fi-
quei muito tocada e muito feliz, eu não esperava por 
tudo isso, nunca achei que tivesse feito tanta diferença 
na vida deles. Sempre dei meu máximo, vesti a camisa 
do grupo com o Fábio, mas fiquei muito feliz em saber 
que deixei um legado no GEF. Na minha despedida, eu 
vi o quão importante isso é, marcar a vida das pessoas e 
fazer parte dessas jornadas.”
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Mauro Borges

#EXPEDIENTE:  quem fez o jornal e os livros que indicam

“Eu me coloco muito na cabeça 
de vocês, o tempo que vocês estão na 
aula, eu procuro tornar os momen-
tos o mais agradável possível”, essas 
são as palavras do professor de Física 
da segunda série do Ensino Médio, 
Mauro Duro Borges, que, em sua en-
trevista com os membros do Grêmio 
Estudantil, relatou a importância de 
possuir uma boa relação entre os es-
tudantes e professores e os desafios de 
sua profissão nos dias de hoje.

Natural de Pelotas, Mauro é pro-
fessor de mais duas escolas atualmente. 
Durante a entrevista, ele citou diversos 
momentos em que encontrou seus ex-
-alunos nas ruas e a importância que 

O professor também é um exem-
plo de dedicação, consideração e 
gentileza diante de seus estudantes, 
constatando a relevância de criar 
conexões e laços com eles. Ele re-
vela seu cuidado em estar presente 
nos momentos em que suas turmas 
necessitam dele, transmitindo uma 
mensagem de que ser professor não 
é apenas ensinar um conteúdo, mas 
também marcar a vida das pessoas, 
deixando um legado. 

Amanda Carvalho 
Harry Potter e a 
Pedra Filosofal 
J. K. Rowling

Júlia Duhá
Na raça: Como Guilherme Benchi-

mol Criou a XP e Iniciou a Maior 
Revolução Do Mercado Financeiro 

Brasileiro - Maria Luiza Filgueiras

Antonia Germanos
 O ódio que você 

semeia 
Angie Thomas 

Laura Carvalhal 
Americanah  

Chimamanda Ngozi 
Adichie 

Gabriela Pereira
Vermelho, Branco e 

Sangue Azul 
Casey McQuinston

Vallentina Aviz
 Cidades de Papel - 

John Green

Bárbara  
Fernandes

Amar é ser livre 
Sri Prem Baba

Maria Clara  
Kaefer 

O Mundo de Sofia 
 Jostein Gaarder

Guilherme  
Cappellari 

Mais esperto que o 
Diabo – Napoleon Hill

Douglas Shen
Cem dias entre céu 

e mar 
AMYR KLINK

Martina Xavier 
1984  

 George Orwell

isso tinha quando eles faziam questão 
de cumprimentá-lo: “Se um aluno 
atravessa a rua para evitar o contato 
comigo, ele mostra que meu papel 
como professor não foi cumprido”.  

Ele ainda citou uma das dificulda-
des de ser professor no mundo con-
temporâneo, visto que cada indiví-
duo aprende de diferentes maneiras: 
“Não podemos nos frustrar caso não 
consigamos agradar a todos”. Mauro 
é um profissional e uma pessoa excep-
cional, sempre se mostrando preocu-
pado na criação de métodos diversos 
para o processo de aprendizagem, 
visando agradar a maior quantidade 
possível de pessoas. 
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