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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Segundo institui a Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, o Diploma 
Honra ao Mérito é conferido a pessoas físicas ou jurídicas que, por suas ações, tenham-se 
destacado meritoriamente junto à sociedade porto-alegrense, sendo, portanto, uma alta honraria. 

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo reconhecer o trabalho de uma 
instituição voltada à educação infantil e ao ensino fundamental e médio, com mais de 40 anos 
dedicados à formação e ao desenvolvimento de crianças e jovens. 

Para demonstrar o mérito desta proposição, permitimo-nos aqui reproduzir um 
breve histórico do Instituto Educacional Presidente Kennedy (Colégio Kennedy) – cuja 
mantenedora é a Associação Educacional Santa Rita de Cássia. 

O Colégio Kennedy tem por filosofia a promoção da escola como um espaço interativo, 
propício ao desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos, hábitos, atitudes, 
competências e habilidades compatíveis com a fase da vida em que se encontra o aluno, 
visando, especialmente, educar para a vida e pela vida, baseado em princípios que 
valorizem o ser, a integridade do homem, a preservação da natureza, o vínculo familiar, 
as relações interpessoais e a prática do amor. 

[...]1 

No Início do ano de 1968, não havia nenhum “ginásio” (denominação antiga de 
CURSO) autorizado no bairro Sarandi, mas havia uma escola, com este curso 
funcionando, desde 1967, com pedido de autorização na SEC (Secretaria Estadual de 
Educação). No Entanto, a Divisão de Ensino Particular julgou-a sem condições. Para 
regularizar a vida escolar desses alunos e, por encaminhamento do Pe. Marçal Castro 
Selbach, ex Pároco da Igreja São José, a Professora Lenita Therezinha Escouto e 
Silva e pessoas da comunidade, tiveram uma audiência com o Pe. Nunes, Presidente 
do Conselho Estadual de Educação. Este aconselhou-as a organizarem uma nova escola, 
em outro local, para acolher os alunos daquela escola a fim de validarem seu ano 
escolar. Pe. Marçal ofereceu o Salão Paroquial para ser adaptado às salas de aula e, 
para o setor Administrativo, alugou-se a parte superior do prédio de nº 54, à rua Xavier 
de Carvalho em frente ao Salão Paroquial. A profª Lenita, juntamente com a profª Eva 
Marques do Amaral, profº Nelson Antonio Vincenzi e a advogada Giselda Mª 
Meirelles Escouto encaminharam pedido para o funcionamento do Instituto 
Educacional Presidente Kennedy, após preenchidos todos os requisitos legais. No 
Diário Oficial de 26 de junho de 1968 foi Publicada a PORTARIA de nº 8304 que 
concedeu autorização para o funcionamento do Instituto Educacional Presidente 
Kennedy, que manteria os cursos Ginasial Secundário e Primário. A partir desta data foi 
possível matricular os alunos. Estava criado o Instituto Educacional Presidente 
Kennedy. O primeiro dia de aula foi em 08 de julho de 1968. Para completar o nº de 
dias letivos trabalhava-se também aos sábados à tarde. As provas finais foram 
realizadas em janeiro de 1969. Na época, a escola funcionava, com o curso primário 
completo, 1ª e 2ª séries do Ginásio, diurno e noturno. A primeira formatura de ginásio 
secundário, com 04 anos letivos, realizou-se em dezembro de 1970. 

[...] 

Aproximadamente, em 1971 a Secretaria de Educação, através de suas inspetoras, 
começou a pressionar a Direção para que a Escola migrasse para um espaço e prédio 
mais amplos, uma vez que o atual não satisfazia mais a demanda. Os alunos precisavam 
atravessar a faixa da avenida Assis Brasil, operação bastante perigosa, para fazerem 
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Educação Física no campo onde hoje está localizado o Colégio. A Direção empenhou-
se decididamente na campanha de construção do novo prédio na área do campo. De 
início foi construída a parte reservada a administração, e SEIS SALAS DE AULA, 
banheiros e demais dependências necessárias. A inauguração desta PRIMEIRA ETAPA 
aconteceu em 11 de novembro de 1972. A SEGUNDA ETAPA a serem construídas 
foram as salas especializadas e mais QUATRO SALAS DE AULA. ANO após ANO, 
sempre com muito dinamismo, força de vontade e fé inquebrantável a Diretora foi 
traçando e executando suas metas...2 

[...]  

O Colégio Kennedy embasa sua Proposta Pedagógica em um enfoque dialético do 
conhecimento, construído pelo sujeito, através da interação como objeto de 
conhecimento e mediados pela realidade, levando o aluno a pensar e refletir sobre os 
diversos assuntos e fatos que envolvem seu dia-a-dia. O aluno tem a oportunidade de 
participar de forma consciente e interativa no processo de aprendizagem, sendo o erro 
utilizado como elemento de aprendizagem. 

O Colégio Kennedy acredita que limite e afetividade devem estar sempre presentes na 
ação pedagógica, uma vez que a aprendizagem está também intimamente relacionada 
com o tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno.3 

São objetivos do Colégio Kennedy no que concerne à Educação Infantil (turmas 
desde o maternal): 

a) Articular de forma harmoniosa o preparo da criança num processo de 
desenvolvimento social e de aprendizado; 

b) Propiciar à criança desta faixa etária, um ambiente para desenvolver a comunicação 
de forma lúdica e prazerosa; 

c) Oportunizar situações para o desenvolvimento: da sociabilidade, criatividade e 
criticidade; da formação da auto-estima; de uma identidade autônoma e das habilidades 
de pensar, sempre respeitando e ativando sua área motora; e 

d) Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular de ser e de estar de cada 
criança.4 

São objetivos do Colégio Kennedy no que concerne ao Ensino Fundamental (com 
duração mínima de oito anos): 

a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

b) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

c) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e 

d) O fortalecimento dos vínculos de solidariedade com a sociedade que a rodeia bem 
como a tolerância com o próximo.5 

São objetivos do Colégio Kennedy no que concerne ao Ensino Médio (com 
duração mínima de três anos): 

a) O aprofundamento e a consolidação dos estudos adquiridos no Ensino Fundamental, 
propiciando o prosseguimento dos estudos; 

                                                 
2 COLÉGIO KENNEDY. O Colégio Kennedy. Disponível em: 

http://www.colegiokennedy.com/website/default.asp?CodArea=59&Secao=265>. Acesso em: 22 dez. 2010. 
3 COLÉGIO KENNEDY. Proposta Pedagógica. Disponível em: 

<http://www.colegiokennedy.com/website/default.asp?CodArea=59&Secao=129>. Acesso em: 22 dez. 2010. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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b) A relação da teoria com a prática desenvolvida em cada disciplina propiciando a 
compreensão dos fundamentos técnicos- científicos; 

c) A preparação do aluno como pessoa ética, com pensamento crítico e autonomia 
intelectual para atuar na sociedade como pessoa e profissional; 

d) O desenvolvimento de competências para ocupação profissional e aperfeiçoamentos 
posteriores.6 

Portanto, por estar convicto de que o Instituto Educacional Presidente Kennedy, 
por meio da Associação Educacional Santa Rita de Cássia, tem relevante trabalho educacional e 
comunitário na Cidade, e porque não há nada mais meritório do que dedicar-se por mais de 
quatro décadas à educação, tenho a firme convicção da aprovação deste Projeto de Resolução 
pelos meus nobres pares. 

 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM 

                                                 
6 COLÉGIO KENNEDY. Proposta Pedagógica. Disponível em: 

<http://www.colegiokennedy.com/website/default.asp?CodArea=59&Secao=129>. Acesso em: 22 dez. 2010. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 

Concede o Diploma Honra ao Mérito à Associação 
Educacional Santa Rita de Cássia – Instituto 
Educacional Presidente Kennedy. 

 
 

Art. 1º  Fica concedido o Diploma Honra ao Mérito à Associação Educacional 
Santa Rita de Cássia – Instituto Educacional Presidente Kennedy –, nos termos da Resolução nº 
2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores. 

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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