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ANO 20 / Nº 61 / julhO DE 2014

DO tEmpO quE tEmOs, quE usO fAzEmOs?
OProjeto Educativo do Andrews dedica atenção                                 

especial à Condição Humana, abordando, a cada 
ano, um tema que permita explorar novas vertentes e 
dimensões.

Em 2014, o tempo e o uso que dele fazemos está 
sendo objeto de reflexão em todos os segmentos do 
Colégio. A falta de tempo e a impressão de que ele pas-
sa cada vez mais rápido inquietam. Mas, de que tempo 
estamos falando?

Na Mitologia Grega, duas palavras eram usadas para 
designar o tempo: Khronos e Kairós. Enquanto o primei-
ro referia-se ao tempo cronológico ou sequencial, este 
último seria um momento indeterminado em que algo 
especial acontece: o tempo que “alimenta a alma”.

Contudo, as novas tecnologias e os “dispositivos                  
portáteis” deixam as pessoas permanentemente conec-
tadas. E o estado de conexão remete para fora, para as 
relações virtuais e não presenciais. Essa agilidade alarga 
horizontes, traz notícias, informações e amplia o conhe-
cimento. Mas, também, expõe todos ao estímulo externo, 
impedindo que se possa controlar ou decidir sobre o uso 
do tempo, escolher para aonde direcionar atenção. Isso 
pode desnortear, desfocar, desconcentrar.

As novas gerações parecem ter mais oportunidades de 
“conexão” do que de contato. É como um progressivo 
empobrecimento, que vai retirando e tornando cada vez 
mais rarefeita a proximidade com quem está, de fato, 
em volta.

É possível pensar inúmeras relações sobre o tempo.                 
O tempo do aluno: na escola, em casa, em família e com 
a família. O tempo de estudo, de descanso, de brincar, de 
reflexão, de recolhimento, de estar junto, de conexão.            

A escola deve considerar esse pano de fundo para re-
pensar sua função, seu papel e suas ações. No uso do tempo 
da e na escola, é preciso propor atividades e circunstân-
cias que favoreçam contato. E, em especial, qualidade de 
contato consigo mesmo. Isso implica autoconhecimento, 
introspecção, aquietamento e concentração.

Para conduzir o tema “Do tempo que temos, que uso 
fazemos?”, o Colégio recorreu às contribuições de alguns 
autores que inspiraram o planejamento. Os interessados 
em aprofundar essa reflexão podem encontrar alguns 
textos no site www.andrews.g12.br. Assim como a au-
toria dos alunos e professores, a participação das famílias 
é também importante. Nesta edição, conheça alguns 
trabalhos que já estão sendo realizados. Boa leitura!
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primEirAs NOçõEs DE tEmpO
p ara favorecer a aproximação do tema do 

ano às possibilidades de compreensão 
dos alunos diante da noção de tempo, as 
professoras da Educação Infantil ao 3o ano 
criaram frases para mobilizar as conversas e 
reflexões sobre as relações entre a criança e 
o tempo. “Na infância, a primeira referên-
cia de que o tempo passa está relacionada 
à percepção da sequência dos eventos, sua 
duração e a constatação da existência de 
ciclos”, explica a Profa Adriana Rodrigues, 
orientadora pedagógica do 1o/2o/3o ano.

No Maternal II, a frase “Tic Tac passa 
o tempo” transmite a ideia de que há um 
tempo que passa e que as atividades passam 
no tempo. “Na sala de aula, a professora 
faz uma lista com o roteiro do dia e, no 
final, as crianças percebem o que foi fei-
to em cada atividade e ao longo do turno.                              
Elas adoram esse momento”, comenta a 
Profa Eneida Balthazar, orientadora pedagó-
gica da Educação Infantil.

Na Pré-Escola I, o foco está direciona-
do para que as crianças percebam a dura-
ção das atividades. A frase “Quanto tempo 
o tempo tem?” mostra que há tempo para 
tudo: falar, ouvir, trabalhar, correr, parar etc.                                                                                       
O tempo de esperar está sendo praticado em 
situações da sala de aula e em brincadeiras 
como Amarelinha, Passa Anel e outras.

Na Pré-Escola II, um encontro entre o 
tempo individual e o coletivo está norte-
ando o trabalho com os alunos. “A opção 
pela frase “Do tempo que temos, que uso 
eu faço?” tem o propósito de explicitar que as crian-
ças devem se implicar com a realização das propostas e 
considerar o tempo coletivo de sua realização.

No 1o ano, a frase “O tempo passa o tempo todo” 
foi apresentada aos alunos após a leitura da história                           
“O tempo”, de Ivo Minkovícius, e de uma conversa 
em que todos perceberam que o tempo não para, não 
espera, ele passa... As crianças estão aprendendo a se 
organizar no espaço coletivo da sala de aula e a usar bem 
seu tempo individual. Ao longo do ano, será construída 
uma linha do tempo em cada turma, registrando os fatos 
importantes. 

No 2o ano, a frase escolhida foi “Tempo planejado, 
tempo bem usado”. A rotina ajudará a planejar e tomar 

pré-EscOlA i

pré-EscOlA ii

decisões acerca do bom uso do tempo individual e a 
colaborar com o tempo de trabalho da turma. Serão 
colocadas questões como: “deu tempo de fazer o que 
planejamos?”, “Por que não conseguimos?” e “O que 
poderíamos fazer para cumprir o que foi planejado?”

“Quanto tempo o tempo tem?” foi também a frase 
eleita para o 3º ano, mas com foco diferente da Pré-Escola. 
Embora os sistemas convencionais de medida de tempo 
sejam ainda complexos, os alunos já estão em contato 
com eles desde cedo. Na escola, vivem a sequência de 
atividades ao longo de cada dia, mas já podem considerar 
a continuidade que envolve semanas, meses e anos. 

“Essa experiência inclui mais recursos para o plane-
jamento e permite antecipar o que e como farão o uso 
do tempo”, observa a Profa Adriana.
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gErENciAmENtO DO                           
tEmpO NO 4O/5O ANO

convidar as crianças a refletirem 
sobre o tempo tem a intenção de 

fazê-las pensar em sua história e na 
de sua família, de sua cidade, de seu 
país e de sua cultura, sempre com 
uma perspectiva de transformação, 
de movimento.

“Tempo de voo”, título do livro 
selecionado, foi também a frase 
escolhida pelo 4º / 5º ano para fa-
vorecer a aproximação com o tema 
do ano.

Ao passarem para o 2º ciclo do 
Ensino Fundamental I os alunos 
são  convocados a fazer uso dos 
conhecimentos adquiridos nos anos 
anteriores. Responsabilizar-se pelo 
que já pode ser feito sem a ajuda 
de um adulto, vai possibilitando 
à criança maior autonomia para 
outros “voos”. Nessa faixa etária, 
a criança tem condição de pensar 
com mais propriedade e, conse-
quentemente, sair do imediatismo 
para a reflexão.

“Tempo de voo” é uma narrati-
va poética cheia de metáforas que 
reflete sobre o tempo que passa 
e modifica. Fala de trajetórias, de 
escolhas, de possibilidades. Conta 
que o tempo está sempre acordado, 
vigiando tudo. Sabemos que ele exis-
te porque modifica todas as coisas.                                           
O tempo troca a “roupa” do mundo. 
Ele muda histórias, desvia águas, 
engole reinos, amadurece frutos, 
apodrece sementes.

A leitura do livro traz momentos 
de conversa sobre o passar do tempo 
para cada um. Na partilha todos têm 
a oportunidade de mostrar seu ponto 
de vista e sua interpretação da histó-
ria. É um livro que possibilita a cada 
leitor fazer seu próprio “voo”.

“Tempo de voo” foi a frase esco-
lhida também porque traduz alguns 
desafios/“voos” que os alunos terão 
que superar na sua formação como 
estudante: gerenciar de forma mais 

independente os seus compromissos 
e atitudes como aluno, apresentar 
ritmo adequado de trabalho, cum-
prir prazos de entrega de tarefas 
e apresentar organização pessoal 
para lidar com o horário das aulas 
e compromissos escolares. 

O cotidiano escolar e o conteú- 
do a ser desenvolvido durante o ano 
estão repletos de situações que ser-

virão de matéria-prima para discutir 
essas questões.

“Como o tempo não para, acre-
ditamos que aprender a lidar com 
muitas e significativas mudanças 
ajuda os alunos a enfrentar suas 
transformações e inquietações de 
uma forma melhor”, comenta a 
Profa Gilda Sztajnbok, orientadora 
pedagógica do 4o/5o ano. 

visitA AO musEu 
DE AstrONOmiA

trAbAlhO sObrE O 
livrO tEmpO DE vOO 
NA sAlA DE lEiturA
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usO DO tEmpO NA viDA é tEmA                     
DE pEsquisA DO 6O AO 9O ANO

como lançamento do tema, na primei-
ra semana de aula, os alunos do 6o ano 

procuraram pistas e decifraram enigmas que 
os levaram aos diversos setores do Colégio.                               
Assim, puderam revisitar esses espaços já co-
nhecidos em outros tempos com uma nova 
ótica. O 7o ano construiu um mural a partir das 
diversas conotações que a palavra “tempo” po-
de assumir, ilustrando ditos populares como: “o 
tempo fechou”, “o tempo voa”. Os alunos do 
8o/9o ano trabalharam com a frase “Do tempo 
que temos, que uso fazemos?” interpretando 
cada parte para melhor entender a mensagem. 
Depois, listaram as atividades que realizam 
cotidianamente e fizeram gráficos mostrando 
o tempo gasto em cada uma. A partir dessas 
representações, surgiram análises críticas sobre 
como cada um usa seu tempo.

O tema do ano é desenvolvido do 6o ao 9o 
ano em duas dimensões: o projeto de pesquisa 
realizado pelos alunos, organizados em pe-
quenos grupos, e atividades planejadas pelos 
professores em suas disciplinas.

No trabalho de pesquisa, o 6o ano investigará 
sobre o uso do tempo na infância e o 7o ano, na 
adolescência. A coleta e ordenação dos dados 
será feita através de diários, fichas, documenta-
ção fotográfica, entre outros. O tema do 8o/9o 
ano será a gestão do tempo, possibilitando a 
reflexão sobre a importância da organização e 
do planejamento do uso do tempo, individual 
e coletivamente. “O objetivo é que todo esse 
processo de reflexão e análise possa contribuir 
para que os alunos aprendam a administrar 
melhor seus horários e tarefas no dia a dia”, 
contam as Profas Alexandra Wertheimer e Tania 
Ferreira, orientadoras pedagógicas.

Entre as atividades realizadas pelos profes-
sores, envolvendo uma ou mais disciplinas e 
relacionando-as com o tema do ano, o 6o ano 
foi ao Museu Histórico Nacional para disparar 
o estudo da Pré-história. As turmas de 8o e 9o 
visitaram a exposição “Resistir é preciso...”,                
que deu margem à discussão sobre a influ-
ência do tempo na atual organização política 
e social do País. Os alunos do 9o ano fizeram 
uma apresentação sobre os movimentos da                              
Arte Moderna, observando sua importância 
para a aceleração das modificações estéticas na 
linha do tempo. visitA AO musEu históricO NAciONAl

ExpOsiçãO “rEsistir é prEcisO” NO ccbb

trAbAlhO DO 6O ANO NO primEirO DiA DE AulA
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sEmANA DE culturA, ArtE E 
iNfOrmAçãO sErá Em AgOstO

As turmas do 8° ano do Ensino Fundamental à 2ª 
série do Ensino Médio já estão preparando a sema-

na de Cultura, Arte e Informação - Cai Nessa 2014, que 
acontecerá em agosto. A atividade inclui pesquisas e 
apresentações escrita, oral e/ou através de vídeos, en-
globando as disciplinas Português, Literatura, Redação, 
Filosofia, Sociologia, Geografia, História e Física.  

O objetivo do evento é levar o aluno a refletir sobre 
o tempo e as diferentes formas de relacionamentos.      
Levá-lo a questionar-se sobre a disponibilidade de 
tempo para se dedicar a si mesmo e ao outro, diante da 
rapidez do mundo contemporâneo. Levá-lo à conscien-
tização da importância de sua inserção no mundo em 
que vive de forma atuante e criativa. Compreender que 
o homem é um ser cultural e social capaz de interferir 
no processo histórico da humanidade de maneira livre 
e responsável.

“A ideia é ressaltar como é possível e necessário 
administrar bem o tempo, diante de tantos compromis-
sos, afazeres, responsabilidades, cobranças, desafios e 
disputas nas diferentes etapas da vida e nos momentos 
do dia a dia. Atentar para a necessidade de o ser humano 
buscar um tempo para se dedicar à introspecção, ao 
autoconhecimento e à contemplação, fatores prepon-
derantes para as descobertas e para a criação”, contam 
as Profas Tania Ferreira e Beatriz Miné, orientadoras 
pedagógicas.

AcONtEcEu NO 1O sEmEstrE
De 14 a 16 de maio, aconteceu a Semana da Saúde 

do Adolescente, reunindo alunos do 8° ano do Ensino 
Fundamental à 2ª série do Ensino Médio. O evento 
contribui para trazer informações aos alunos, através 
de palestras e apresentação de trabalhos, ajudando-os 
a fazer escolhas que os levem à vida saudável.

Foram abordados temas como: prevenção de AIDS e 
DST, verdades e mitos sobre dietas, influência da mídia 
e do padrão estético nos hábitos alimentares, nutrição, 
sexualidade dos jovens e primeiros socorros. O cuidado 
com bebidas alcoólicas e a importância de dizer “não” 
ao uso de drogas - lícitas e ilícitas - foi enfatizado.

De 9 a 11 de abril, foi promovida a “Semana: 50 anos 
do Golpe”, ocasião em que alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio conheceram 
mais sobre o período da ditadura militar brasileira com 
discussões em mesas redondas e participação em grupos 
de trabalho. Com esse acontecimento, o Colégio Andrews 
ressalta que as novas gerações devem ter consciência 
de que o aperfeiçoamento da democracia brasileira é 
um desafio que lhes caberá assumir.

trAbAlhO rEAlizADO DurANtE A                         
“sEmANA 50 ANOs DO gOlpE”

sEmANA DA sAÚDE: 2A sériE NA pAlEstrA 
“rEsiliÊNciA NAs OrgANizAçõEs”

AprEsENtAçãO DA 1A sériE NA sEmANA DA sAÚDE
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i m p r E s s O

prOfEssOrEs E pAis pArtilhAm 
iDEiAs Em cONvErsAs E pAlEstrAs

para reforçar a parceria com as 
famílias, o Andrews promove 

as Rodas de Conversa, encontros 
em que pais de alunos e equipe de 
orientadoras educacionais ref letem 
sobre questões diretamente ligadas    
à educação de crianças e jovens. 

Em 2014, os primeiros encontros 
foram realizadas nos dias 20 e 27 de 
maio, com pais do 6o ano ao Ensino 
Médio, e nos dias 3 e 10 de junho, 
com pais da Educação Infantil ao 
5o ano.

“Refletimos sobre o uso que 
fazemos do tempo. O tempo dos 
pais estarem com os filhos, para 
serem os modelos identificatórios 
dos mesmos, fundamentais para a 
construção das subjetividades, e o 
tempo dos filhos, diante de todas as 
atividades que eles têm. Como usam 
esse tempo, como estabelecem prio-
ridades e como os pais ensinam a 
usar este tempo – uso das tecnologias 
e excesso de cursos extras”, contam 
as orientadoras educacionais. 

As Rodas de Conversa apro-
ximam, renovam e reafirmam a 
relação de confiança entre o Colé-
gio e as famílias, instituições que 
trabalham juntas na formação dos 

alunos/filhos. Estabelecer uma lin-
guagem comum fortalece o papel de 
educadores e, com isso, os limites 
necessários ao crescimento e amadu-
recimento das crianças e dos jovens 
ficam mais claros, abrindo espaço 
para que eles cada vez mais compre-
endam seu papel de protagonistas na 
construção de seu conhecimento e 
de sua vida.

Além dessas reuniões, que 
acontecerão também no segundo 

semestre, o Andrews realizará no  
dia 29 de julho, às 19h, no Auditó-
rio do Colégio, uma Mesa Redonda 
com o advogado Gilberto Almeida 
e o psicanalista Cesar Ibrahim para 
discutir e refletir sobre o uso das 
tecnologias, suas implicações le-
gais e seus efeitos na construção da                                   
subjetividade. “Esperamos receber 
todas as famílias para enriquecer 
nosso debate”, convidam as orien-
tadoras educacionais.

rODA DE cONvErsA rEuNiu OriENtADOrAs                         
EDucAciONAis E pAis DO 6O ANO AO ENsiNO méDiO


