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EM BUSCA DE UM NOME
Pedimos aos alunos que escolhessem o nome que mais gostaram para o nosso
jornal e vocês fizeram uma super contribuição!
Desde a primeira reunião com o Ten
Gleidson, o orientador do nosso clube e quem
tornou essa primeira edição possível, já pensávamos
como escolheríamos um nome para o nosso querido
jornal. Principalmente pelo fato de que nós não
queríamos que o nosso clube fosse uma
“panelinha”, tendo em vista que o jornal é dos
alunos para os alunos.
Então, quando já tínhamos definido os
participantes do clube, marcamos a primeira
reunião oficial com todos os membros e
apresentamos nossas ideias. Foram sugeridos os

nomes Jornal do Casarão, Casarão News e Jornal
Baleiro, todos representando bem o nosso colégio.
No dia 26 de julho, criamos uma enquete e
mandamos para todos os grupos do colégio, para
que vocês pudessem votar no que mais gostaram. E
assim vocês fizeram, nossa enquete teve 738 votos
e foi encerrada na manhã de 12 de agosto, obtendo
como resultado o nome Casarão News. Eis que
temos a alegria de apresentar a primeira edição do
nosso jornal!
Por Bruna Suhett

GRÊMIO DA INFANTARIA CONHECE
QUARTEL do 3º BPE
No dia 11 de setembro de 2018, o Grêmio
da Infantaria do CMPA fez uma visita ao 3º
Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE) - Batalhão
Brigadeiro Jerônimo Coelho. O Grêmio foi
escoltado pelos batedores motociclistas até o
quartel do 3º BPE, onde ocorreu um almoço e
depois uma breve apresentação de como se treina os
cães de guerra daquele Batalhão. Na continuidade
da visita, houve uma demonstração da Companhia
de Choque e das motocicletas do Pelotão de
Escolta. Os alunos também visitaram o canil do
Batalhão, conheceram os instrumentos para o
adestramento dos cães de guerra e visitaram a
garagem das motocicletas de escolta. Foi uma tarde
muito proveitosa, na qual os integrantes do Grêmio
do CMPA tiveram a oportunidade de aprender um

pouco sobre essa tropa especial de Infantaria do
Exército Brasileiro.
Por Mell Périco

Baile do dia da pátria e do Rei e Rainha
Baile em comemoração de célebre data ocorre exitoso nas dependências do
Clube Farrapos

Na noite de sete de setembro, ocorreu, no
Clube Farrapos, o Baile comemorativo do dia da
Pátria e a escolha de Rei & Rainha do CMPA, que
visava, além da comemoração da data célebre, à
eleição da "corte" do Colégio. A comissão
julgadora composta pelo Cel Faulstich, Sra. Karla
Faulstich, TC Alves, Prof. Ms. Castillo, Prof.ª Dra.
Fernanda e 1º Sgt Patrícia avaliou os candidatos do
6° ao 3° ano. Assim, na sequência do desfile, foram
eleitos os seguintes alunos:








Princesa e Príncipe Brotinho: Débora
Ferreira e Pucinskas;
Brotinhos: Valentina Zucco e Estevão;
Princesa e Príncipe Broto: Lahra Braga
eVinicius Maffacioli;
Brotos: Maria Bergamo e Enzo Martins;
Miss e Mister Simpatia: Larissa Oliveira e
Felipe Silveira;
2º Princesa e Príncipe: Patrícia Amorim e
Cruz;
1º Princesa e Príncipe: Sara Quaiato e Vitor
Gabriel;

Rei e Rainha CMPA 2018:Juan Ávila e Carolina
Machado;
A presença de 26 membros do corpo discente
e docente do Instituto de Pupilos do Exército de
Portugal (IPE), que se encontravam em Porto
Alegre cumprindo a oitava edição do intercâmbio
cultural e educacional entre o CMPA e o IPE,
abrilhantou ainda mais a noite. Concorrendo em
categoria própria, os alunos eleitos do Instituto
foram a Rainha IPE, Vanessa, e o Rei IPE,
Francisco
Pereira.
O evento contou com a presença do General de
Brigada Carlos André Alcântara Leite - Chefe do
Centro de Coordenação de Operações do Comando
Militar do Sul, de militares, de professores, de
familiares e de alunos que lotaram o salão e
participaram
animados.
Uma apresentação musical de voz, violino e
violão, realizada por quatro alunos do CMPA,
também encantou os presentes. Após a eleição, foi
iniciado o exitoso baile ao som de música que
agradou a todas as idades, e a pista de dança ficou
repleta.
Por Cláudia Vasques

ANIVERSÁRIO DO COMANDANTE
comandante, Coronel Faulstich. Por esse motivo a
SEL organizou um dia especial para ele. Já na
chegada ao colégio, o comandante teve uma
recepção festiva com a guarda bandeira da
cavalaria, banda e coral. Depois houve um café da
manhã, durante o qual os alunos Ribeiro e Carolina
Novaes, do 3° ano, fizeram um belo dueto de
violino. Tivemos também uma surpresa feita pelos
alunos: todos se juntaram no pátio do casarão com
balões e cantaram o nosso parabéns gaúcho. Disse
o comandante que aquele foi um dia muito especial
e que comemorar mais um ano de vida no Colégio
é mais que uma alegria, é uma honra.
Por Eduarda Suhett

2018,

Na quarta feira, dia 19 de setembro de
foi aniversário do nosso querido

VISITA DOS PARCEIROS PORTUGUESES
A delegação do Instituto dos Pupilos do
Exército (IPE) de Portugal- formada pelo seu
subdiretor, professores, instrutores, monitores e
alunos- foi recebida e agraciada na formatura
matinal na quarta-feira (05/09), no CMPA. Os
Pupilos participaram das aulas do colégio,
conheceram os alunos, trocaram cultura e fizeram
muitos amigos, achando-nos extremamente
simpáticos.
Além disso desfilaram no baile do Rei e
Rainha na sexta-feira(07/09). Admitiram estar um
pouco apreensivos e envergonhados por ter de
desfilar, mas quando foram aplaudidos por todos e
muito bem recebidos passaram a adorar o evento.
Segundo eles, nem a diferença linguística, nem a
diferença cultural são problemas, já que seus
costumes e forma de falar se assemelham bastante
aos nossos.
Na semana seguinte, antes de retornarem a
Portugal, quarta-feira(12/09), assistiram a uma
apresentação artística do colégio com a banda, o
coral, participantes da competição Zumzaravoice,
alguns alunos que fizeram apresentações
independentes e ainda dois ex-alunos que
dançaram tango. O repertório teve música
brasileira, portuguesa e até inglesa. A apresentação
durou cerca de meia hora.
É uma pena que tudo que é bom dure tão
pouco... Os Pupilos tiveram que ir, mas apreciaram
a experiência e adorariam voltar. O contrário

provavelmente se dará no ano que vem, já que
somos nós que os visitaremos em sua escola, em
Portugal. O IPE e o CMPA são parceiros já faz um
tempo, e é costume que o CMPA visite o IPE num
ano e vice-versa no próximo. Quem quiser ir não
pode ter tido nenhuma falta disciplinar desde o
período em que entrou no colégio, tem de ser do
ensino médio e terá que custear a viagem.
A visita, de fato, foi uma experiência
maravilhosa e única para as duas instituições de
ensino e seus respectivos integrantes. Sobra agora
somente saudade e ansiedade pelas visitas que
ainda estão por vir.

Por Vivan, Isadora Jardim, Helena Baptista e
Eduarda Suhett

INCLUSÃO É POSSÍVEL?
Afinal, que atitudes o Colégio Militar está tomando para incluir alunos especiais?

Fonte: www.marinha.mil.br

Todos sabemos que está sendo realizada
uma série de obras na estrutura do velho casarão.
Mas que alterações ocorrerão quanto ao sistema?
Em entrevista com a Ten Débora soubemos um
pouco mais sobre o que será feito.
Quando os alunos do IPE chegaram, houve
a inauguração da sala da SAEE (Seção de
Atendimento Educacional Especializado). A nova
seção fornecerá auxílio aos alunos especiais junto
à SAP e ao SOE, além de uma "equipe

multidisciplinar", que contará com professores,
agentes da saúde e militares.
O projeto está previsto para ter sua
conclusão até o próximo ano letivo, abrindo
oportunidades para que ainda mais pessoas
possam integrar o sistema do Colégio Militar de
Porto Alegre.
Para que isso funcione é necessário a ajuda
de todos. Juntamente com todas as mudanças no
corpo docente e nas estruturas de nossa amada
escola, o SOE está trabalhando para conscientizar
os alunos sobre as diferenças e criar um ambiente
mais saudável para todos. "Juntos somos mais
fortes!", reforça a Ten Débora.
Por Lucas Lautert, Isabelle Bittencourt, Nathan
Weiler e Mell Périco
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Al.Camila, 1º ano/2018

Al.Ana Clara, 2º ano/2018.

Al.Zoche, 2º ano/2018

