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Olhando para o
Futuro

Elevado, coberto de glória
Sempre, sempre te hei de ver
Pois tu conseguiste a vitória
De educar ensinando a viver
Coro do Hino do CA

Era o dia 21 do mês de março de 1885. O Dr. Thomas Wood,
superintendente Geral do Metodismo, ligado à Igreja Metodista
Episcopal do Norte dos Estados Unidos da America, endereça uma
carta, em cujo conteúdo, solicita ao Pastor João da Costa Corrêa,
médico brasileiro, radicado, em Montevideo, após a guerra da
Tríplice-Aliança (1865-1870), que resida, com sua esposa Sra.
Maria Corrêa e sua filha Ponciana Corrêa, em Porto Alegre. Nesta
viagem, veio com ele uma jovem de 17 anos chamada Carmen
Chacon.
Assim, em 27 de setembro de 1885, o Pastor João Corrêa
funda, oficialmente, a primeira igreja Metodista no RS, hoje,
Catedral Metodista de Porto Alegre. Em outubro, inicia-se, com
três alunos apenas, o primeiro Colégio Metodista, cuja diretora era
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Carmen Chacon. A princípio, nominado de Colégio
Evangélico Mixto, após, Colégio Americano.
A Missão Cristã Metodista, iniciada com o Rev. John
Wesley (1703-1791), desde sua origem visa ao bem
comum e une elementos indissociáveis à natureza da
ação cristã-cidadã, fé e conhecimento, razão e emoção,
para a transformação do ser humano e da sociedade.
A história do Colégio Americano é a história da vida
de pessoas, como da sua pioneira, Professora Carmen
Chacon, que deu continuidade, no Brasil, ao projeto
educacional do Metodismo histórico. A primeira escola,

Ao olharmos para o momento em que vivemos,
vislumbramos um futuro promissor para o querido
Colégio Americano, posto que é da dedicação,
compromissos e valores hoje estabelecidos, alicerçados
pelo seu lema “Educar é ensinar a viver”, que sua missão
educacional continuará; pois,
Elevado, coberto de glória
Sempre, sempre te hei de ver
Pois tu conseguiste a vitória
De educar ensinando a viver
(Coro do Hino do CA)

chamada Kingswood, foi fundada na Inglaterra, em 1748.
A despeito das dificuldades inerentes a qualquer
instituição educacional, o Colégio Americano celebra os

Luiz Vergílio Batista da Rosa - bispo

seus 130 anos de fundação. Uma longa história, escrita

__________________________________________________________

pela vida de todas as pessoas envolvidas em seu

Fontes históricas: História do Metodismo no RS. Eduardo Mena

processo educacional e comprometidas com valores

Barreto Jaime, 1963.

permanentes de uma educação libertadora, tais como a

CHIAVENATO, Júlio José. Genocídio Americano: A Guerra do

valorização da vida, a justiça, a tolerância, a ética, a

Paraguai. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. 224p

fraternidade, o respeito, o diálogo respeitoso e a fé que
se expressa em sua identidade confessional.
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Semeando a vida ao
longo do tempo

COLÉGIO METODISTA AMERICANO:
semeando vida ao longo do tempo
“Eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear uma parte
caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu
em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não
ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou: e, porque
não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos: e os
espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra enfim, caiu
em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta,
a sessenta e a cem, por um.” Mc 4:3-8
130 anos...muito a comemorar, muito a agradecer a Deus!
O Colégio Metodista Americano é uma instituição de Ensino
que vem registrando e marcando a história no cenário estadual e
nacional. Vinculado ao Metodismo, foi construindo ao longo do
tempo, uma relação sólida entre fé e ensino, entre construção do
conhecimento e inovação, entre educação e vida, entre semeadura
e colheita.
Certamente, peça ação de muitas mãos, dos professores, dos
alunos, dos funcionários, dos pais de alunos, incontáveis sementes
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foram plantadas. Algumas secaram, outras foram sufocadas pelos espinhos da caminhada...., mas podemos afirmar que
a maioria vingou, cresceu e continua produzindo muitos outros frutos.
Educar, numa perspectiva cristã nos dias de hoje não é tarefa fácil, entretanto deve ser executada com fé e
perseverança, na convicção de que, a seu tempo, a semente vingará, pois se assemelha à função do semeador que
semeia para a vida.
Que Deus abençoe a todos os semeadores, de ontem, de hoje e de amanhã, a todos que, ao longo do tempo, têm
participado da construção desta história, e a todos que acreditam que a educação gera autonomia e crescimento na vida
do ser humano.
Marilice Trentini de Oliveira
Diretora do Colégio Metodista Americano
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Capítulo 1

História

Em 130 anos de história, marcamos e participamos
de muitas vidas.

História do Colégio Metodista

as atividades do Colégio Evangélico

Americano

de matrículas, contando com 4 alunos.

Misto nº 1. Segundo registro no livro

Em 1885 a Igreja Metodista de Montevidéu

Em janeiro de 1886 já estavam

enviou o Reverendo João da Costa Corrêa,

matriculados 12 alunos, e em dezembro

natural de Jaguarão, RS, para Porto Alegre,

do mesmo ano eram 93. Apesar das

a fim de abrir um campo missionário dessa

dificuldades o Colégio permaneceu

Igreja e dar início a uma obra educacional.

crescendo. João Corrêa ficou doente, praticamente quase todo

Na companhia de sua esposa, Maria Rejos

um ano, ficando a cargo de Carmem Chacon a responsabilidade

Corrêa e sua filha, Ponciana Rejos Corrêa,

de continuar com as aulas e administrar o Colégio.

também estava a jovem professora uruguaia
Carmen Chacon, de dezesseis anos, a

Carmen Chacon

quem foi confiada a parte educacional.
Chacon teve um papel importante na consolidação da escola.
Órfã de pai, oriunda de uma família pobre e numerosa, foi
amparada pela família Corrêa, especialmente sensibilizada por

Colégio Misto
(1885 - 1889)

Entretanto, Chacon foi acometida de tuberculose, vindo a
falecer em 1889, o que comprometeu os rumos do Colégio.
Após a morte de Chacon a Divisão de Mulheres da Igreja
Episcopal do Sul, dos EUA, concordou em aceitar a
supervisão do trabalho educacional enviando, de imediato,

seus dotes intelectuais.

um auxílio de recursos financeiros e de pessoal.

Em 19 de outubro desse mesmo ano, em prédio alugado à

Em função das mudanças e, principalmente, do método

Praça General Marques, hoje Rua Dr. Flores, nº 91, iniciavam

diferenciado em relação às escolas de confissão católica, passou
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a denominar-se Colégio Americano, pois já

Em 1925 foi construído um prédio para o departamento de

era popularmente conhecido como

Música e mais tarde, em 1930, foi alugado o prédio contíguo,

“Colégio das Americanas”.

nº 348, ainda na Av. Independência.

No ano de 1919 vieram dos EUA Miss

Em 1926 foi

Mary Sue Brown e Miss Sara Stout com o

oficializado o curso

objetivo de avaliarem a situação geral da

Ginasial. Vinte e seis

escola, que até então funcionava em

Miss Brown

prédio alugado.

alunas prestaram, em
dezembro, exames
de admissão perante

Com recursos recebidos da Divisão de Mulheres foi adquirida

o Inspetor Federal

uma propriedade na Av. Independência, nº 374. Em janeiro de

para o Colégio

1921, o Colégio Americano, passa a funcionar em regime de

Americano, como era

externato e internato, já em prédio próprio. Em 1922, com mais

exigência da época.

Prédio da Av. Independência

recursos enviados pela Divisão de Mulheres, foram realizadas
obras como a construção do Edifício Ipiranga, que serviu para

Apesar das

funcionamento da administração, salão nobre, biblioteca e as

reformas e dos novos investimentos a escola continuava

salas de aula, ficando o primeiro prédio para dormitórios e

crescendo e mais uma vez a Divisão de Mulheres enviou vinte

refeitório.

mil dólares para a compra de um terreno amplo, em
Petrópolis, onde pudesse ser construída a nova sede do
Colégio Americano. Os recursos continuaram a vir, somando
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a importância de 200 mil dólares, sendo

americano de beneméritos

parte dessa importância donativo de Mrs.

engajados na promoção da

Henry Pfeiﬀer, destinada à construção do

educação. E, por fim, o prédio do

prédio principal, em memória de seu

Auditório e Pavilhão de Educação

esposo.

Física, que recebeu o nome de
Prédio Elizabeth M. Lee, secretária

A construção foi concluída em fins de 1944,
sendo o projeto arquitetônico de autoria de

Mrs. Pfeiﬀer

Miss Mary Sue Brown, que possuía

da Divisão de Mulheres que muito
incentivou o trabalho brasileiro.

1945

especialização em prédios escolares e supervisionou as obras

No início de 1945 o Colégio

pessoalmente.

Americano passou a funcionar em sua nova sede. Em 20 de
Foi construído,
primeiramente, o prédio que
abrigaria o internato,
refeitório e cozinha, após o

Construção da nova sede

março de 1947 foi realizada a inauguração oficial com cerimônia
no novo auditório e com a presenças de Miss Mary Sue Brown,
Miss Elizabeth Meredith Lee, Reverendo Derly de Azevedo
Chaves e Dr. Oscar Machado.

prédio administrativo e das

Em 1950 o Colégio Americano recebeu uma doação de mais

salas de aula, que recebeu o

vinte mil dólares, tornando possível o acréscimo de uma área

nome de prédio Pfeiﬀer em

de 4.000 m² aos 19.000 já existentes.

homenagem ao casal norte-
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Havia planos para a

Miss Ruth Dewey Anderson foi

construção de uma

uma personalidade de

capela, e em reunião

destaque na história do

realizada no dia 19 de

Colégio Americano, tendo

outubro de 1940, a ex-

falecido em plena formatura,

aluna Helena Hermann

vitimada por ataque cardíaco,

lançou a ideia do

Panorâmica (1947)

sendo a única missionária

Grêmio das ex-alunas

norte-americana sepultada em

dar sua colaboração máxima ao empreendimento. Aceita a ideia,

Porto Alegre.

a campanha foi feita. A Capela, que leva o nome de Miss Mary
Sue Brown, foi construída em homenagem àquela que tanto se
dedicou ao Colégio Americano.

subsequentes: os Cursos Clássico e Científico são

Os sinos da capela foram

Americano é pioneiro no curso de Nutrição e Economia

doados pelo Maestro Léo

Doméstica, tendo criado já em 1945, o Departamento de

Wilhem Schneider, adquiridos

Economia do Lar, com o objetivo de promover uma educação

com o dinheiro recebido das

integral de acordo com os valores da época. Também foi

apresentações do Oratório de

criado o curso de Jardim de Infância.

Nazareno”. O Campanário foi
construído em 1958 através de

campanha das alunas quartanistas e seu projeto é de autoria
da Profª Zely Belanca. Os bancos da Capela foram mandados
fazer pela família e amigos de Miss Ruth Dewey Anderson e
inaugurados em homenagem à educadora em agosto de
1951.

Outros fatos significativos são assinalados nos anos
autorizados a funcionar legalmente (1943). O Colégio

sua autoria “Jesus, O
Inauguração da capela

Mrs. Ruth Dewey Anderson

No ano de 1952 mais três cursos de segundo ciclo foram
constituídos e entraram em funcionamento: o de Secretariado,
primeiro curso desse gênero a funcionar no sul do país, o de
formação de professores primários, o curso de Dietética, também
o primeiro a ser instalado em nosso estado e no qual foram
matriculados dez funcionários do Departamento Estadual de
Saúde.
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O Colégio Americano e o Instituto de Educação General

reconhecido pelo MEC

Flores da Cunha participaram de um projeto da Secretaria de

como de nível superior.

Educação do Rio Grande do Sul, para reforma do ensino

Em 1967 esse curso foi

normal através de “Classe Experimental”, implantada em

extinto, bem como o de

1959.

Economia do Lar, sendo

Em relação à Orientação Educacional, o Colégio Americano
sempre teve destacada atuação, especialmente em algumas
atividades que se mantiveram durante muitos anos, como o
Jornal Escolar O Crisol, fundado em 1926, Clubes de estudos

substituídos pelo Curso
Técnico Industrial de
Alimentação, primeiro
do gênero no Brasil.

temáticos, Aulas Lares, Assembleias, e outras que permanecem

Com a Lei 5692/72, o

até hoje, como a Associação de Pais e Mestres desde 1937,

Colégio Americano

Grêmio de Alunos desde 1921 e Grêmio de Ex-Alunos desde

implantou, em 1972, a

1929.

reforma do ensino do

Merece destaque o Curso de Dietista Escolar, por inspiração
do Dr. Menna Barreto Costa, visando preparar dietistas para
atender a merenda escolar e a educação alimentar nas
escolas. O Curso tinha a duração de um ano e para nele
ingressar era preciso apresentar o certificado de conclusão
do segundo ciclo. Posteriormente, esse curso foi

Primeiro Grau, que

O Crisol (1927)

unificou o Curso Primário
e o Ginasial em oito
séries e, em 1973, a do
Segundo Grau, com as
seguintes habilitações: Técnico de Secretariado, Técnico de
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Alimentos, Desenhista de Arquitetura, Oficial de Farmácia,

Geral do Colégio Americano o Prof. Heider Cabral Sathler. Em

Auxiliar de Nutrição e Dietética.

1975 assumiu a Direção Geral o Prof. João do Prado Flores.

Em 1984 uma nova reforma acabou com os Cursos

Em 1973 foi lançada a ideia de se criar um Curso de nível

Profissionalizantes, ficando apenas a preparação para o

superior no Colégio Americano. Como somente Institutos

trabalho. A partir daí os cursos de Segundo Grau tiveram sua

poderiam abrigar Faculdades, foi necessário criar-se o

ênfase maior no preparo para o vestibular.

Instituto Metodista de Educação e Cultura – IMEC, que

O Colégio Americano, tradicionalmente feminino, apesar de por
muitos anos ter aceitado meninos nas séries iniciais do Primário,
em 1974 iniciou o sistema misto no Primeiro Grau. Em 1975 o
Segundo Grau foi incluído na mudança, tendo sua primeira série

passou a ser então entidade mantenedora do Colégio
Americano e da futura Faculdade. O nome Colégio
Americano foi mantido para os Cursos de Pré-Escolar, 1º e 2º
Graus, para preservar a tradição.

aceito meninos; em 1976 a primeira e a segunda séries se

Primeiramente foi cogitada a criação de uma Faculdade de

tornaram mistas e, por fim, em 1977, as três séries do Segundo

Administração, mas como o mercado se encontrava bastante

Grau já tinham em todas as suas salas de aula meninas e

saturado no Rio Grande do Sul, foi proposta a criação de uma

meninos.

Faculdade de Nutrição, área grandemente deficitária no Estado.

Após a aposentadoria de Miss Clark, em 1968, assumiu a Direção
Geral do Colégio Americano a Profª. Maria Minssen Mazzocatto
que deu continuidade ao trabalho de Miss Clark, ficando na

Outra vantagem na implantação dessa Faculdade era a grande
experiência da Escola na área de Alimentação, pois desde sua
fundação já mantinha cursos de nível médio nessa área.

Direção até 22/11/72. De 23/11/72 a 31/12/74, ocupou a Direção

11

Após a aprovação do Conselho Diretor foram iniciados os

1982, a Faculdade de Nutrição do IMEC obteve o seu

trabalhos de preparação do processo que seria encaminhado

reconhecimento (Portaria nº 14/82).

ao Conselho Federal de Educação pedindo a instalação da
Faculdade. Após um trabalho que exigiu muito esforço e
tempo, reformas e adaptações, em 26 de janeiro de 1977, o
Conselho aprovou a criação da Faculdade. No entanto o
Decreto de Autorização somente foi assinado pelo Sr.
Presidente da República, Gen. Ernesto Geisel, o Sr. Ministro
da Educação, Dr. Euro Brandão, no dia 04 de julho de 1978
(Decreto nº 81.882/78).

Belotto, em 21 de outubro de 1985, tendo exercido de janeiro
até outubro o cargo de vice-diretora. De abril de 1989 a
setembro de 1990 ocupou o cargo de Diretor Geral o Prof.
José Assan Alaby. Em setembro do mesmo ano voltou à
Direção Geral a Profª. Alba Salgado Belotto.

– IMEC foi empossado como Diretor Geral o Prof. João do Prado

Faculdade o Reverendo Otto

Flores, ficando como Diretora do Colégio Americano – Escola de

Gustavo Otto. O primeiro

1º e 2º Graus – a Prof. Vera Petersen, que em 1982 foi substituída

vestibular foi realizado em

pela Profª. Eny de Oliveira Badaracco, que ocupou o cargo até

agosto e a aula inaugural no

dezembro de 1984. A partir de janeiro de 1985 a Profª. Eliane

dia 14 de agosto de 1978,

Thais Carvalho da Silva assumiu as funções de Diretora do

iniciando-se no dia seguinte
noite, Em 1º de janeiro de

como Diretora Geral da Instituição a Profª. Alba Salgado

Após a organização do Instituto Metodista de Educação e Cultura

Foi nomeado Diretor da

as aulas normais, no turno da

Após a saída do Prof. João do Prado Flores. Foi empossada

Colégio Americano, permanecendo até janeiro de 2000, quando
Nutrição - Aula inaugural (1978)

de seu falecimento. Assumiu então a Direção, a Proª. Adriana
Menelli de Oliveira.
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Além do ensino regular de 1º,

de aula, gabinetes, salas ambiente, etc., visando um atendimento

2º e 3º Graus, outra atividade

diferenciado para os alunos de 4ª e 5ª séries, procurando facilitar

marcante da Instituição é o

a adaptação dos alunos que saíam das séries iniciais do Setor 1

Conservatório de Música,

(1ª a 3ª série) e iam

com aulas de Piano, Canto,

para o Setor 3 (6ª a
8ª), o Colégio dos

Flauta-Doce, Órgão, Violão,

“grandes” como

Violino, Teclado. Fundado em

diziam as crianças.

1945 e reconhecido pela
Secretaria de Educação. Em

Maestro Léo Schneider

Em 1979, com o

1980 foi batizado com o nome

apoio da Associação

de seu fundador, o Maestro Léo Wilhelm Schneider que

de Pais e Mestres e

trabalhou na Escola de 1943 a 1978, ano de seu falecimento.

comunidade escolar,

O Maestro Léo W. Schneider realizou um excelente trabalho

foi lançada a pedra

em sua área, deixando diversos Oratórios e destacando-se

fundamental e em

pelos belos corais nos quais reunia alunos do IPA e do

1980 foi iniciada a

AMERICANO. Após o Maestro Léo W. Schneider, ocupou a

construção do

Direção do Conservatório a Profª. Harriet Hofmann (autora do

ginásio de esportes do IMEC, que foi inaugurado em 19 de

Hino da Escola), de 1976 a 1977, seguida pela Profª. Anne

outubro de 1985, nas comemorações do centenário da

Marie Schneider Moreira, de 1978 a 1984.

Escola. Esse ginásio veio cobrir uma lacuna na Escola, que

Em 1979, com o fechamento da área onde se localizam as salas
de estudos, o Conservatório de Música Léo W.Schneider foi
grandemente beneficiado, ganhando uma sala para estudos e um
salão para audições. Em março de 1988, parte do prédio onde
funcionava o Internato, batizado posteriormente de Zula Terry, foi
reformado e adaptado para ali se instalar no Setor 2, com salas

Construção do ginásio

não possuía um local apropriado para atividades de maior
porte, competições e festividades. Também em 1985, em
comemoração ao centenário foi construído e inaugurado o
“Pórtico do Centenário” na entrada da Rua Dona Leonor, 255.
Em junho de 1984 a Instituição inaugurou as novas instalações
da administração da Faculdade, com as salas adequadas às
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necessidades de um curso de nível superior. Continuando o

Em 2002 o Colégio Americano é integrado à Rede Metodista de

crescimento no ensino superior, em 14 de agosto de 1989 foi

Educação IPA, junto com o Colégio e Faculdade IPA e Colégio

autorizada a Faculdade de Fonoaudiologia (Decreto 98050/89),

Metodista União de Uruguaiana.

reconhecida em 17 de fevereiro de 1994 (Portaria 254/94).
Em janeiro de 1991 assumiu a Direção das Faculdades a
Profª. Carolina Reschke Fulcher.

No ano de 2003, as Séries Iniciais e o Ensino Fundamental do
antigo Colégio IPA foram integrados ao Americano.
Em 2004, o IPA passa a abrigar apenas os cursos de graduação

Em dezembro de 1994, pela Portaria 1776/94, foi criada a

da rede, quando os estudantes do Ensino Médio do antigo

Federação da Faculdades Metodistas do Sul, englobando a

colégio passam a estudar no Americano.

Faculdade de Saúde do Instituto Porto Alegre, da Igreja
Metodista – IPA continuando na Direção a Profª. Carolina

A Rede Metodista de Educação do Sul nasceu, em outubro

Reschke Fulcher.

de 2005 com a fusão de instituições de ensino centenárias no

Em 19 de outubro de 1994 o IMEC inaugurou o seu Museu

Maria, Colégio Metodista Americano, de Porto Alegre, e

Histórico, um projeto que visa recuperar e preservar a

Colégio Metodista União, de Uruguaiana. Também integram a

memória da Instituição. O Museu Histórico Bispo Isac Aço

Rede o Centro Universitário Metodista, do IPA, a Faculdade

tem desenvolvido projetos de educação patrimonial com

de Direito de Porto Alegre (FADIPA) e a Faculdade Metodista

alunos e professores, além de promover exposições

de Santa Maria (FAMES).

temporárias com temáticas de interesse da comunidade
acadêmica e escolar.

Rio Grande do Sul - Colégio Metodista Centenário, de Santa

Em 19 de outrubro de 2010, o Colégio Americano recebeu uma
homenagem da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
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do Sul, no dia de seu aniversário, quando também foi realizado o plantio de um ipê amarelo em frente ao prédio D, como símbolo da
continuidade do Colégio.
Em 2013, os estudantes da 8ª série fizeram parte da primeira turma que concluiu o Programa de Educação Bilíngue e realizaram
a prova para Certificação da Língue Inglesa, pela Universidade de Cambridge, da Inglaterra.

HINO DO COLÉGIO METODISTA AMERICANO

O LOGO DO COLÉGIO METODISTA AMERICANO
ATRAVÉS DOS ANOS

Letra: Odyssea Aguirre
Música: Harriet Hoﬀmann
Oh! Querido AMERICANO
És meu lar e minha luz
És meu guia fiel, seguro
Que à verdade me conduz

Áudio: Hino
do Colégio
Americano

Tens a mestra que acrisola
Almas jovens com amor
És a minha cara Escola
Que venero com ardor
CORO
Elevado, coberto de glória
Sempre, sempre hei de ver
Pois tu conseguiste a vitória
De educar ensinando a viver
15

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
KARINA BARUM
Atriz de cinema, teatro e televisão. Diretora de curtametragens.
“Estudei no Americano na terceira e quarta séries. Lembro
de duas “melhores amigas”: Cíntia e Taninha. Nós éramos
meio “out of popular”...rsrs!
Além do bambolê, adorávamos brincar de “febre” no
recreio. Mas o que mais gostávamos era de ir pro meio do
“mato” - as árvores que dividiam os prédios. Ficávamos
inventando lá uma porção de coisas, estilo MacGyver!
A sala de aula tinha umas janelas meio espelhadas, o que
dava medo - imaginávamos que tinha alguém sempre
espiando a gente!
Eu adorava brincar. Esta foi uma época muito boa da
minha vida!”

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
VANESSA BARUM
Atriz de cinema, teatro e televisão. Cantora e compositora.
“Estudei apenas um ano no Americano. Mas este ano
valeu por vários!
Lembro das gincanas do colégio, que eu adorava. Numa
delas, como eu desenhava bem, fui escolhida para
desenhar a capela de pedra da escola. Não lembro se
ganhamos a gincana, mas o desenho ficou muito legal e o
guardei por anos.
Mas o mais legal é saber que existe um tesouro enterrado
no Americano!
Eu e duas amiguinhas colocamos várias coisas dentro de
uma caixa de ferro. Junto, um bilhete para a pessoa que
encontrasse nosso “tesouro perdido”. Enterramos no pé
de uma das árvores (que não lembro mais qual era). Com
certeza ninguém achou, está lá ainda!”

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
RODRIGO PILLA
Músico. Guitarrista da banda Bidê ou Balde.
“Entrei no Colégio Americano em 1996, aos 12 anos de
idade e, desde o primeiro dia de aula, comecei a formar
meus grandes amigos que carrego comigo até hoje. Nas
equipes de futebol aprendi muito do que desejava que fosse
meu caminho profissional, mas inusitadamente, conheci
também no colégio amigos que fariam parte da minha
primeira banda, apontando para uma de minhas profissões
que sigo batalhando até hoje.
Ter estudado no Colégio Americano direcionou meus
relacionamentos afetivos, lapidou minhas aptidões
profissionais, incentivou os sonhos de caminhos ousados e
carimbou a fase mais borbulhante da minha vida: o final da
infância, adolescência e início da vida adulta.
Sinto-me honrado de estar participando desta obra a qual só
tenho a agradecer por fazer-me reviver conscientemente a
importância do Americano em minha vida, o que carregarei
para sempre.”

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
THIAGO ALVES
Jogador de vôlei.
Thiago Soares Alves (Porto Alegre, 26 de julho de 1986) é
um voleibolista brasileiro com histórico profissional em
clubes brasileiros e internacionais, além de defender a
seleção brasileira, pela qual obteve títulos e resultados
significativos em todas as categorias: campeão sulamericano na categoria infanto-juvenil em 2002, campeão
mundial nesta mesma categoria em 2003; foi campeão sulamericano em 2004 e vice-campeão mundial em 2005 na
categoria juvenil.
Entre os títulos conquistados na categoria adulta, o mais
expressivo deu-se na Olimpíada de Londres 2012 quando
ficou com a medalha de prata.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
PATRÍCIA POETA
Jornalista e apresentadora da Rede Globo.
Patrícia formou-se na faculdade de Comunicação Social
da PUC-RS em 1998. Começou a trabalhar na Band local
cobrindo férias de repórteres e, posteriormente,
apresentando telejornal na hora do almoço. Um ano
depois, enviou material com amostras de seu trabalho para
TVs de São Paulo.
Foi contratada pela Globo São Paulo em 2000 para
apresentar a previsão do tempo dos telejornais, inclusive
de rede, e acumulou as funções de repórter e
apresentadora.
Em 6 de dezembro de 2011, passou a integrar a equipe do
Jornal Nacional, como apresentadora e editora-executiva,
sucedendo Fátima Bernardes.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
MARCO VINICIUS FONSECA (CAPU)
DJ, produtor, músico e radialista.
Marco Vinicius, o Capu, é formado DJ e produtor por uma
das maiores escolas do mundo com referência na EDM, a
Academia Internacional de Música Eletrônica (AIMEC), tem
desde sempre contato direto com a música, seja nas
pickups, como instrumentista ou comunicador.
Dj Capu ficou expressivamente conhecido por apresentar
durante uma década programas de TV, web e rádio
veiculados pelo núcleo jovem do Grupo RBS e por ser
colunista semanal do jornal Zero Hora, assim como
Pioneiro, de Caxias do Sul e Diário de Santa Maria.
Em janeiro de 2015 Capu voltou a tv como apresentador
do programa "Mas Bah" da emissora SBT. Obteve já nos
primeiros programas uma expressiva audiência,
conquistando de imediato o público e tendo esses
números destaque na mídia.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
MARIA THEREZA FONTELLA GOULART
Primeira-dama do Presidente João Goulart.
Maria Thereza Fontella Goulart (São Borja1 , 23 de agosto
de 1940) é a viúva do ex-presidente brasileiro João
Goulart, tendo sido a primeira-dama do Brasil de 1961 até
1964, quando seu marido foi deposto por um golpe militar.
Maria Thereza foi a primeira-dama mais nova da história do
país, com vinte e um anos de idade à época da posse.
Maria Thereza Fontella estudou no Colégio Metodista
Americano. Era vizinha, na cidade de São Borja, da casa
de Jango, o qual conheceu pessoalmente aos catorze
anos. De acordo com Maria Thereza, ela foi encarregada
de levar uma correspondência a ele a pedido de Dinarte
Dornelles (tio materno de Getúlio Vargas).
Foi em 1956, quando Maria Thereza terminou seus
estudos, que realmente iniciou seu relacionamento afetivo
com Jango, então ministro do Trabalho.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
LILIAN LEMMERTZ
Atriz de cinema, teatro e televisão.
Descendente de alemães, Lílian formou-se como
professora de Literatura em Porto Alegre. O teatro
aconteceu-lhe por um acaso, e foi Antônio Abujamra, seu
colega de um curso de inglês e amigo de família, que a
convenceu a trabalhar na peça À Margem da vida, que
estava sendo montada pelo Teatro Universitário da capital
gaúcha.
Foi casada por muitos anos com o também ator Lineu
Dias, com quem teve uma filha, a também atriz Júlia
Lemmertz.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
SÍLVIA ESCOBAR PFEIFER
Atriz de cinema e televisão.
Começou sua carreira como modelo. Mas foi em 1990 que
se ingressou na televisão na telenovela Boca do lixo,
como Claudia. Em 1994 fez Tatiana na série produzida pela
TV Cultura Confissões de Adolescente e em seguida
participou das tramas Meu Bem, Meu Mal, Perigosas
Peruas, Tropicaliente, Malhação e Celebridade, entre
outras, na Rede Globo. Seu último trabalho na TV Globo
antes de ser contratada pela Rede Record, foi Casos e
Acasos.
Em 2009, foi contratada pela Rede Record para viver a
personagem Vera Ávila em Bela, a Feia. A atriz disse que
este foi um dos trabalhos mais difíceis de toda a sua
carreira.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
LYA FETT LUFT
Escritora.
Lya Luft nasceu no dia 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz
do Sul, Rio Grande do Sul.
Por se tratar de cidade de colonização alemã, as crianças, em
quase sua totalidade, falavam alemão e os livros utilizados nas
escolas vinham da Alemanha. Com onze anos, Lya decorava
poemas de Goethe e Schiller.
Posteriormente, estudou em Porto Alegre (RS), onde se formou
em pedagogia e letras anglo-germânicas.
Iniciou sua vida literária nos anos 60, como tradutora de
literaturas em alemão e inglês. Lya Luft já traduziu para o
português mais de cem livros. Entre outros, destacam-se
traduções de Virginia Wolf, Reiner Maria Rilke, Hermann Hesse,
Doris Lessing, Günter Grass, Botho Strauss e Thomas Mann.
Ela diz que traduzir é sua verdadeira profissão.

EX-ALUNOS DE DESTAQUE
FERNANDA CAMA PEREIRA LIMA
Modelo, atriz e apresentadora.
Fernanda Cama Pereira Lima (Porto Alegre, 25 de junho de
1977) é uma modelo, atriz e apresentadora de televisão
brasileira. Com uma pequena carreira em cinema e telenovelas,
protagonizou as novelas Bang Bang e Pé na Jaca, ambas da
Rede Globo.
Firmou-se como apresentadora passando pela MTV Brasil,
Rede TV! e Rede Globo de Televisão, onde atualmente
apresenta o programa Amor & Sexo e um Reality Show
musical, Superstar.
Contratada pela FIFA, é a atual apresentadora dos eventos
oficiais da entidade, como o sorteio dos grupos da Copa do
Mundo de 2014 e o FIFA Ballon d'Or.

Capítulo 2

Linha do
Tempo
Através de uma viagem no tempo, conheça os fatos
que marcaram o Colégio Metodista Americano, em
seus 130 anos de história.
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Colégio
Americano
Hoje
O desafio de formar jovens cidadãos para um
mundo cada vez mais globalizado.

Em toda sua trajetória de 130 anos, nossa
Escola marcou muitas gerações com sua
educação para a vida. Os diferenciais da
Instituição permanecem sendo sua filosofia
e sua proposta pedagógica calcadas em
valores cristãos de responsabilidade para
com o outro.
Atualmente a Instituição é buscada por
famílias que querem ver seus filhos em um
ambiente social diverso e sadio, onde
educação e instrução estejam de braços
dados.
A valorização dada ao esporte e às artes, o
Programa de Educação Bilíngue, os
diversos projetos interdisciplinares
desenvolvidos nas mais variadas áreas do
conhecimento, a oportunidade de Tempo
Integral, são exemplos do compromisso do
Colégio Americano com a formação ampla
da pessoa em um mundo que nos apresenta
novos desafios a cada dia.
Débora Heineck
(Supervisora Pedagógica Educação
Infantil/EFI)
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O AMERICANO EM NÚMEROS
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ATIVIDADES: Futsal, Basquete, Voleibol,
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Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô,

alunos do 6º ano ao

Ballet, Patinação, Dança, Fluﬀy Room.

Ensino Médio.

Capítulo 4

Yearbook

Direção, Corpo Docente, Funcionários, Alunos.
As pessoas que fazem do Colégio Metodista
Americano um lugar para estudar, conviver, crescer.

EQUIPE DIRETIVA

1ª fila: Rejane Duarte Eltz (Orientadora Educacional Educação Infantil/EFI), Marilice Trentini
de Oliveira (Diretora), Ilza Maria Cecon (Coordenadora Pedagógica Educação Infantil/EFI) e
Adriana Freitas dos Santos (Orientadora Educacional Ensino Médio).
2ª fila: Gianice Stábile Fortes (Supervisora Pedagógica EFII/Ensino Médio), Maria Aparecida
Pistelli Lipinski (Coordenadora Pedagógica EFII/Ensino Médio), Pastora Maria da Graça
Vilagran (Pastoral Escolar), Débora Heineck (Supervisora Pedagógica Educação Infantil/EFI)
e Áurea Beatriz Moreira Vieira (Orientadora Educacional EFII).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
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ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

54

CPM (CÍRCULO DE PAIS E MESTRES) 2015

55

GERB (GRÊMIO ESTUDANTIL RUI BARBOSA) 2015

Em pé: Pedro Ávila D’Elia, Kátia Vielitz Almeida, Luíza Sarmento Divino, Laura Bohn
Constantinopolos, João Marcelo Paulino, Vanessa Mu Meksraitis, Marina Soares Nogara e Gabriela
de Mendonça Lima Penna.
Agachados: Bruno Carpes Fantin, Pietro Schüler Sartori, João Pedro Pezzi Favretto e Pedro
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Créditos

Este livro é o resultado do trabalho de muitas mãos.
Conheça aqui os idealizadores desta obra!
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Clipe “Fazer tudo a pé”: banda BIDÊ OU BALDE
Projeto Around The World In 80 Music Videos #10
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Produzido por Bidê ou Balde & Gilberto Ribeiro Jr.
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Álbum: Gilgongo! - ou, A Última Transmissão da Rádio Ducher (2015)
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BIDÊ OU BALDE são Carlinhos Carneiro (vocais), Vivi Peçaibes (vocais/teclados), Rodrigo Pilla (guitarra)
e Leandro Sá (guitarra).

www.bideoubalde.com.br

Criação, adaptação e layout do livro digital Colégio Metodista Americano - 130 Anos:

OUTBOX LIVROS DIGITAIS

www.outbox.net.br
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