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Você já conhece os 
canais digitais do 

Colégio GGE?
Confira onde seguir para conhecer

 mais da nossa história



03

Tudo começou há muito tempo, mais precisamente
no ano de 1996, quando 4 amigos engenheiros,
recém-formados, sonharam em construir uma escola.

Mas não poderia ser
qualquer escola, afinal
era um sonho grande. Eles
queriam construir um
colégio que se tornasse
referência em educação
no estado de Pernambuco. 

Então, decidiram abrir um curso preparatório
para os vestibulares mais difíceis do país e,
assim, iniciaram com 10 alunos. 
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Eles estavam muito empolgados com os novos alunos
e o sonho que finalmente começava a tomar forma. 

Com esse novo cenário, os 4 amigos tinham duas opções: desistir ou continuar. 

E decidiram continuar, pois a excelência no ensino
era o principal pilar desse sonho. Nesse momento,
eles aprenderam que é necessário muito FOCO
para alcançar os seus objetivos.

Foi quando, logo após a segunda aula, dois alunos
desistiram, pois achavam que o curso era muito
puxado. E, agora, eles teriam somente 8 alunos.
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Com o tempo, os seus alunos 
começaram a obter grandes 
conquistas, tornando-se 
estudiosos e entrando nas 
melhores universidades do país. 
Com isso, os 4 jovens 
engenheiros aprenderam o 
resultado da persistência.

Isso os motivou a preparar as crianças 
desde cedo, não só para os vestibulares, 
mas para todos os desafios da vida. Para 
isso, construíram um projeto de 
educação integral para desenvolver 
competências pedagógicas e também 
socioemocionais e, com isso, ajudar cada 
aluno a realizar o seu sonho. Nessa nova 
etapa, estabeleceram que o equilíbrio 
entre razão e emoção deveria ser um dos 
principais pilares da escola.
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Com o passar dos anos, a família GGE foi 
crescendo e cada novo integrante agregou 
ainda mais valor a esse sonho, possibilitando 
a abertura de novas unidades em outras 
localidades. Hoje, a escola que iniciou com
4 sonhadores, conta com mais de 600 
funcionários que compartilham desse sonho, 
distribuídos em 6 unidades de ensino.
A união dos 4 amigos se tornou um valor de 
todos que fazem o GGE.

Hoje, 25 anos depois, a família GGE 
continua firme na sua maior missão:

“Mais do que educar, preparamos 
os alunos para conquistarem
seus sonhos.”
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Queridos pais e alunos,

Transformamos a nossa história em quadrinhos, para que vocês pudessem conhecer um 
pouco mais sobre a escola da qual vocês fazem parte, mas também para dizer o quanto somos 
gratos pela confiança em nós depositada.

 Em todas as cenas, quisemos deixar claro quais os valores que aprendemos ao longo dessa 
trajetória e que nos fizeram conquistar o nosso sonho. 

Aprendemos, logo no início, que precisávamos de foco e comprometimento para que 
pudéssemos colocar em prática nossas ideias por meio do nosso estudo e da nossa 
determinação. Assim que as dificuldades começaram, precisamos lançar mão de muita 
persistência, mantendo sempre o equilíbrio para seguir firme rumo ao nosso propósito. Cada 
etapa fortalecia ainda mais a nossa parceria e todos esses valores nos fizeram alcançar uma 
habilidade essencial em nossas vidas: a resiliência. É por meio dela que conseguimos, hoje, inovar 
em nosso método, ampliar os nossos olhares e crescer em qualidade de ensino dia após dia.

Esperamos que vocês possam se inspirar nessa história e compreender que, seja qual for o 
seu propósito de vida, vocês podem alcançá-lo. Nós, da família GGE, acordamos todos os dias para 
cumprir a missão de ajudá-los nessa linda jornada.

Um grande abraço,

Marcelo, Folhadela, Jorge e Herbetes.
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