
EXPOSIÇÃO VIRTUAL
CEFSA ao longo dos anos



Em 1990, o Colégio Termomecanica recebia sua primeira turma de alunos, em um
prédio localizado na Avenida Caminho do Mar. Pouco tempo depois, o Colégio
passaria a ocupar o terreno em que se encontra hoje, passando por diversas
transformações desde então.
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Que o CEFSA passou por muitas transformações desde sua instalação no terreno do antigo
Comodoro Country Club você certamente já sabe. Mas você imagina como era a portaria
do Colégio durante a década de 1990? As imagens abaixo mostram a entrada do
Comodoro Country Club e a portaria do CEFSA quando ainda era chamado de
Projeto-Escola TM. É possível observar que as mudanças não se limitaram ao espaço físico: de
Projeto-Escola, passamos a Centro Educacional, e até as cores que nos representam
mudaram!



Déc. 20101995

As mudanças na portaria não pararam por aí: nas imagens abaixo, podemos observar fotos aéreas
da portaria em 1995 e nos dias atuais.



SALAS DE AULA

Déc. 1990 2016 2017

As salas de aula, que sempre foram muito bem estruturadas, ganharam novos equipamentos ao
longo dos anos. Nas imagens abaixo podemos ver a diferença entre os televisores, que desde a
década de 1990 podiam ser utilizados pelos professores como um apoio às aulas e ao material
didático. Em 2017, mais uma novidade: inauguramos a estação literária, dedicada à formação da
leitura e da escrita.



Déc. 1990 Déc. 2010

ESTAÇÃO AGROAMBIENTAL
A preocupação com o meio ambiente e com a boa alimentação sempre se fizeram presentes na
vida do Eng. Salvador Arena, e esse cuidado se estendeu também ao Colégio. Desde o seu início,
os alunos contavam com aulas de agricultura. Nas fotos abaixo, vemos os alunos do Colégio
Termomecanica participando das aulas. Atualmente, essa prática ocorre na Estação
Agroambiental, inaugurada em 2013.



2012Déc. 1990

CONJUNTO AQUÁTICO

O Colégio Termomecanica sempre se preocupou em garantir que seus alunos praticassem
atividades físicas. Nas fotos acima, podemos verificar quantas mudanças foram realizadas nas
piscinas, resultando na inauguração do Conjunto Aquático, em 2008.



Já no início da década de 
1990, o Colégio 

Termomecanica oferecia 
aulas de aeromodelismo a 

seus alunos, atualmente 
intituladas aulas de 

modelismo. Essas aulas, que 
utilizaram diferentes 

tecnologias ao longo dos 
anos, demonstram o objetivo 

do Colégio em sempre 
despertar a curiosidade dos 

alunos em relação a diversos 
assuntos, como física, 

matemática e ciências.
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BIBLIOTECAS

Sempre preocupado com a qualidade do ensino, o Colégio Termomecanica inaugurou na
década de 2000 as Bibliotecas Interativas, com o objetivo de contribuir com o processo de
ensino-aprendizagem de acordo com cada faixa etária. Atualmente contamos com quatro
Bibliotecas Interativas no CEFSA.



CAPELA

Déc. 1990 2018

Embora as mudanças no espaço físico do CEFSA ao longo dos anos tenham sido inúmeras, um
elemento esteve sempre presente e conservado: a capelinha. Construída em 1947, quando o
terreno ainda pertencia a João Firmino, ela resistiu ao tempo, fez parte dos clubes Aranamy e
Comodoro, que ocuparam o espaço antes da construção do Colégio, e continua presente na
vida de toda a comunidade interna do CEFSA.



2010Déc. 1990

O terreno hoje ocupado pelo CEFSA passou por muitas transformações ao longo dos anos, e uma das
mais marcantes aconteceu em 2006, quando foi inaugurado o Estádio Olímpico Bronze TM 23, com
dimensões oficiais, arquibancada e pista de atletismo. O nome do estádio é uma referência a uma liga
desenvolvida pelo engenheiro Salvador Arena, prestando uma homenagem ao nosso patrono.

ESTÁDIO OLÍMPICO BRONZE TM 23



REFEITÓRIO
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O refeitório principal também mudou! Antes da inauguração do refeitório atual retratada na
foto, em 2003, as refeições eram servidas no espaço hoje ocupado pelo ginásio II.



MEMORIAL SALVADOR ARENA
Desde 1998, quando nosso patrono nos deixou, a Fundação Salvador Arena não mediu esforços para
homenageá-lo e garantir que seu legado fosse levado adiante. Dessa maneira, ainda em 1998, foi
criado o Memorial Salvador Arena, dentro do espaço do CEFSA, com o objetivo de preservar sua
memória e difundir seus ideais – missão que em 2008 foi assumida pelo Centro de Documentação,
Memória e Referência da Fundação Salvador Arena – o CDMR.

1998 2015



Em 2003, as obras da Faculdade de Tecnologia Termomecanica estavam a pleno vapor, e um
novo capítulo dessa história tinha início. Desde então, um longo caminho foi percorrido e
muitas memórias foram construídas. Numa próxima exposição, mostraremos mais detalhes
dessa história!

2003 2018



CURADORIA E TEXTOS
CDMR

DOCUMENTOS E IMAGENS
Acervo do CDMR

REALIZAÇÃO
CDMR/Comunicação
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