
Um recado sobre o encontro 
Aqui vai um agradecimento para os envolvidos no evento Encontro Educa. 

 
O Encontro Educa, um evento que acontece anualmente em outubro, teve sua 3ª             

edição sediada aqui no Colégio Rio Branco - Unidade Granja Viana, na quinta-feira (18/10).              
Esse encontro reuniu profissionais de várias áreas e alunos de diversas escolas dos             
arredores de Cotia. Para essa reportagem, nós, alunos do jornal Fala 1°, entrevistamos             
alguns professores, orientadores e coordenadores pedagógicos do Colégio. 
 

 
Da esquerda para a direita: Isabella Ribeiro, Rafael Assunção, Marina Diegues, Leonardo Azevedo, 

Ana Carolina Cogo, Julia Vieira, Ana Paula Sanchez e Eduardo Nobrega. 
 
O evento atraiu, de acordo com a Coordenadora Pedagógica Carolina Sperandio,           

aproximadamente 1700 jovens inscritos de várias regiões. Segundo ela, o encontro“é uma            
oportunidade maravilhosa para vocês terem acesso a outras informações sobre profissões,           
carreiras, para que ao longo dos anos vocês possam fazer as melhores escolhas”. O              
acontecimento contava com mais de 50 profissões de diferentes áreas de especialização,            
sendo elas de humanas, de exatas e biológicas. Segundo a Professora de Português e              
Redação, Beatriz Nico, o sucesso é “muito importante nessa fase para vocês começarem a              
pensar”. O Educa foi o maior evento desse tipo na região e fez com que fossem atraídas                 
várias escolas, conforme o Professor de Filosofia Isaque: “Esse evento é uma coisa única,              
são poucas possibilidades oferecidas nas maiores instituições de um evento como esse, de             
reunir tantas possibilidades de carreiras, palestras, explicações de profissionais que          
trabalham e atuam na área; é uma oportunidade ímpar não só para os alunos mas para                
toda a comunidade da Granja Vianna”. 



 
Foto 1: Renato e Eduardo Nobrega; Foto 2: Beatriz Nico e Julia Vieira; Foto 3: Eduardo Nobrega e Maria 

Eugenia. 
 

Para muitos, foi a primeira vez em um evento sobre profissões. Muitos dos             
professores e orientadores, como o diretor da unidade Higienópolis, Renato, creem que            
ações como a do encontro “colocam em contato com o mundo do trabalho e com as muitas                 
oportunidades que existem para o ensino superior, que é o próximo passo da maioria de               
vocês”. A oportunidade dada é uma “oportunidade de ampliar seus leques de conhecimento             
sobre as possibilidades que o futuro oferece para essa geração”, como disse a orientadora              
educacional Maria Eugenia.  

O evento foi muito bem aproveitado por todos, tanto para nós da imprensa como              
para os alunos que não sabiam o que seguir e saíram do evento sabendo o que queriam                 
como a sua futura profissão. Muitos foram visitar áreas distintas, como engenharia e             
geologia, outros já tinham algumas coisas em mente e só queriam ver com quais tinham               
mais afinidade.  

Todos elogiaram o evento falando que estava maravilhoso e saíram com uma ideia             
melhor do que querem cursar na faculdade. Tivemos muitos profissionais de áreas            
diversificadas’ mostrando como são suas formações. Desde palestras com profissionais, em           
mesas-redondas, e oficinas de alguns cursos, como medicina - com filas gigantes para             
entrar nas salas - até dois prédios repletos de estandes de faculdades, como a Mauá e                
FAAP, e de pessoas mostrando seus trabalhos, como o General Grievous, o robô do              
Nathan Muniz. O encontro como um todo fez com que fosse o maior da região e atraísse o                  
que atraiu e fizesse dele único para todos os presentes, palestrantes, alunos e professores              
de vários colégios. O evento deixou um gostinho de quero mais por toda a sua infraestrutura                
ser boa e pela diversão que tivemos em todos os lugares do evento.  

 
Foto 1: Fila para a oficina de medicina; Foto 2: Nathan e seu robô General Grievous. 



Torço para que possamos, enquanto aluna do Colégio Rio Branco, sediar a próxima 
edição do evento e tenhamos a oportunidade de viver novamente o que vivemos durante o 
encontro. 

Desejo vê-los em breve, 
Ana - Editora do Caderno Estudos. 

 
 
 
 


