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O MEU, O SEU, O NOSSO:                    
UM FUTURO A SER CONSTRUÍDO

Desde muitos e muitos anos, um dos objetivos do 
Andrews remete à formação e ao desenvolvimento 

da consciência crítica dos alunos. A ideia é formar 
jovens para viver responsavelmente em sociedade, 
para exercer sua cidadania, para desenvolver 
capacidade de leitura de mundo e consciência 
crítica. Hoje em dia, temas contemporâne-
os entraram definitivamente no programa 
das escolas, em toda a Educação Básica.                          
No Ensino Médio, a necessidade de ampliar 
a visão de mundo torna necessária e até 
inevitável a abordagem de temas atuais e 
polêmicos. Algumas disciplinas já incor-
poram até mesmo a cobertura jornalística 
de fatos atuais, nacionais e internacionais.                  
A notícia de ontem é matéria escolar de 
hoje. 

O Projeto Educativo do Andrews só pode se 
desenvolver plenamente em um contexto de demo-
cracia, de liberdade de pensamento e de expressão. 
Tais princípios, além de serem propagados por esse 
Projeto, são também pré-condições para a sua própria 
existência. Como empreendimento de livre iniciativa 
em Educação, a própria existência do Colégio Andrews 
só se viabiliza em um contexto como esse.

Por coerência, a contribuição que o Andrews pretende 
prestar à sociedade é a perpetuação e o aperfeiçoamento 
dessas condições, através do contínuo aprimoramento 
da democracia e da preservação da liberdade de pen-
samento.

Como em todos os anos, é costume propor um tema 
transversal que inspire e norteie pesquisas em variados 
assuntos. O tema pode conduzir alunos e professores 
pelos mais diversos caminhos e inflexões, para além dos 
previstos. As possibilidades são muitas, e muitas vezes 
imprevisíveis. De acordo com a faixa etária de cada 
segmento, a abordagem de temáticas contemporâneas 
pode conduzir o trabalho escolar a se desenvolver entre 
questões ainda em aberto na sociedade e no mundo 
adulto. O objetivo de desenvolver capacidade de leitura 
crítica do mundo demanda que diferentes versões de 
um mesmo fato sejam apresentadas aos jovens. Uma 
vez convertidos em conteúdos escolares, certos temas 

serão apresentados e desenvolvidos no Ensino Médio 
e mesmo no Fundamental. 

O tema “O meu, o seu, o nosso” convida ao preparo 
para a cidadania, para a vida responsável em sociedade, 
para o respeito ao outro e ao patrimônio coletivo. Isso 
tudo inclui considerar a coisa pública como proprie-
dade de todos. A frase remete a reflexões acerca do 
cuidado com o patrimônio comum e com o interesse 
coletivo. 

Por isso é sempre provável e desejável que o tema 
possibilite o atravessamento com questões que são 
manchete e pauta de jornais e noticiários.  

O Andrews responde pelo que é transmitido aos 
alunos e se compromete a oferecer às novas gerações 
narrativas consistentes e referenciais a partir dos quais 
poderão exercer sua cidadania de forma plena e lúci-
da, e, a seu tempo, deliberar acerca dos contornos do 
futuro a ser construído. 

A presente edição traz um recorte do percurso dos 
alunos ao longo de 2015. Confira também as fotos e 
os vídeos disponíveis em www.andrews.g12.br.
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COLÉGIO ANDREWS: 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
AEducação Infantil tem como um dos objeti-

vos ensinar à criança a pertencer a um es-
paço coletivo. A partir da relação com os outros, 
a criança, de forma gradativa, aprende sobre seu 
“eu”. O tempo da infância possibilitou várias 
experiências sustentadas no tema do ano. Para 
vivenciar “o que é meu, o que é seu e o que é 
nosso”, algumas das estratégias utilizadas foram 
as brincadeiras. A ideia foi estimular a convivên-
cia com outras crianças e o desenvolvimento de 
formas significativas de relação com diferentes 
saberes, com o próprio corpo, com o corpo do 
outro, com espaços e tempos, com a criativida-
de, com as possibilidades e limites individuais 
no encontro com o coletivo. 

O Maternal II teve como foco de trabalho o 
cuidado consigo mesmo, com o outro e com o 
ambiente. Foram realizadas atividades de faz de 
conta nas propostas que envolviam o “Brincan-
do de Casinha", presente no estudo de Ciências 
Sociais. 

As aulas de Expressão Corporal da Pré-Escola I 
desenvolveram diferentes formas de comunica-
ção e relação entre os alunos. Eles foram incen-
tivados a respeitar o próprio corpo e o dos cole-
gas, o espaço compartilhado, ao participarem de 
brincadeiras tradicionais da infância, como roda 
peão e chicotinho queimado.

Na Pré-Escola II, as questões referentes ao per-
tencimento a um grupo e o seu funcionamento 
passam a ser mais percebidas pelos alunos. As au-
las de Matemática e os acontecimentos do dia a 
dia ofereceram desafios para serem resolvidos. 
As crianças precisaram alternar momentos de es-
cuta e fala com o objetivo de criar estratégias, 
envolvendo negociação e aceitação da ideia do 
outro, para resolver  os problemas coletivos, a 
partir das colocações individuais.

Em todos esses momentos cada um dedicou-
se a fazer a sua parte (o meu), em parceria com o 
outro (o seu), em prol do coletivo (o nosso).

MATERNAL II

PRÉ-ESCOLA II

PRÉ-ESCOLA I
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REFLEXÕES DO FUNDAMENTAL I
Os alunos do Ensino Fundamental I tiveram muitas 

atividades que viabilizaram reflexões e discussões 
sobre o tema “O meu, o seu, o nosso”.

No 1º ano, faixa etária em que o EU de cada um é o 
que prevalece nas relações em sociedade e com o meio, 
foi importante para os alunos se perceberem como 
parte de um todo. Algumas histórias que compuseram 
a Ciranda de Livros trouxeram a percepção dos muitos 
“EUS” dentro do NOSSO. A sala de aula e o Colégio  
nesse momento da escolaridade são importantes espa-
ços de convivência. A construção de combinados e a 
reflexão sobre as regras do Colégio tornaram-se aulas. 
Em Ciências, foi compreendida a importância do meu 
e do seu para a manutenção e preservação do nosso.

No 2º/3º ano, o olhar em relação ao espaço social foi 
ampliado. Além da sala de aula e do Colégio, a Cidade 
onde se vive foi objeto de estudo nas aulas de Estudos 
Sociais. Seja no Rio de Janeiro do século XX ou do XXI, 
os alunos perceberam “o meu” de duas formas diferen-
tes: uma que trabalhou e pensou para tornar a cidade 
maravilhosa e outra que cometeu enganos ao pensar em 
si mesmo e não na coletividade. O foco dessas séries foi 

investir nas individualidades que fazem parte de algo 
comum e que devem trabalhar juntas para promover 
mudanças e cuidar das pessoas e do espaço em que 
vivem. Em Ciências, esses conceitos foram aplicados 
na preservação da Mata Atlântica.

O tema também se fez presente do 1º ao 3º ano nas 
propostas de produção escrita. A dupla ditante (quem 
pensa o que vai ser escrito) e escriba (quem pensa como 
será escrito) sintetizou o meu e o seu no produto final 
que materializa o nosso, a reescrita.

No 4º/5º ano, o espaço social foi ainda mais amplia-
do, incluindo também o país onde se vive. A partir do 
descobrimento do Brasil, os alunos discutiram questões 
como: O Brasil foi descoberto ou encontrado? Como 
se estabeleceu o meu, o seu, o nosso nesse momento? 
Assim puderam pensar o que cabia e cabe a cada pes-
soa ao fazer parte de um grupo, turma, colégio, rua, 
cidade, estado, país, continente, planeta. Em Língua 
Portuguesa, a leitura dos mitos gregos, das crônicas e 
dos livros da Ciranda abriu um leque de situações que 
possibilitou a reflexão acerca do desafio de conviver 
de forma coletiva.



4

PRODUÇÕES DO FUNDAMENTAL II
Dia 7 de novembro, os alunos do 

6º ao 9º ano apresentaram às 
famílias um recorte das atividades 
desenvolvidas em 2015 que tinham o 
tema do ano como foco. Os trabalhos 
foram baseados em duas vertentes: 
uma proposta pelos professores em 
suas disciplinas ou de forma inter-
disciplinar e a outra envolvendo 
o projeto de pesquisa dos alunos 
organizados em grupos.

A Mostra reuniu dramatizações, 
musicais, documentários, entrevistas, 
videoclipe, salas ambientes, apresen-
tação holográfica, jogos, exposições, 
oficinas, vídeos e murais. Os temas 
de pesquisa abordaram as questões 
de preconceitos, liberdade de pensa-
mento, papel da mulher, liberdade, 
respeito, convivência, responsabili-
zação e cidadania, entre outros.

No 6º ano, a Matemática trouxe 
“Os Desafios de Sherazade”, com 
problemas de lógica propostos a 
partir da leitura de textos retirados do 
clássico “Mil e Uma Noites”. Redação 
e Língua Portuguesa apresentaram 
desafios de Cordel, proporcionando 
o trabalho com ritmo, rima e voca-
bulário. Língua Portuguesa e História 
transpuseram os mitos gregos para 
a linguagem da História em Qua-
drinhos.

O 7º ano discutiu os vários tipos 
de patrimônio, através da leitura do 
livro “Preservando o Patrimônio e 
Construindo a Identidade”, e pro-
duziu cartazes sobre a importância 
de preservar o que é próprio e o que 
é comunitário. Geografia e História 
trabalharam interdisciplinarmente 
para desenvolver jogos interativos 
sobre o Rio de Janeiro, tratando tanto 
de seu espaço físico quanto de seu 
patrimônio material e imaterial. Os 
alunos também pesquisaram diferen-
tes linguagens cinematográficas para 
produzir uma apresentaçao no software 
online “Prezi”, com explicações sobre 
o gênero da obra escolhida.

As turmas do 8º ano exibiram as 
atividades interdisciplinares desen-
volvidas em Língua Portuguesa, Re-
dação, História e Geografia. A leitura 
do texto “Apólogo”, de Machado de 
Assis, e a visita ao Espaço Machado de 
Assis na Academia Brasileira de Letras 
inspirou a produção de vídeos com 
apólogos roteirizados pelos alunos. 
Também foi realizado um trabalho 
de História utilizando o software online 

“Prezi” e um “Roteiro de Viagem” 
pela América Latina, em Geografia.

O 9º ano, com a leitura do livro 
“Auto da Compadecida”, de Ariano 
Suassuna, apresentou partes do texto 
em forma de dramatizações teatrais 
ao vivo ou em vídeo. Também foram 
partilhados trabalhos de História, 
Inglês, Português e Redação. Vale 
destacar os murais que concretizaram 
o estudo sobre Machado de Assis.

OS ALUNOS APRESENTARAM ÀS FAMÍLIAS UM RECORTE                   
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
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CRIAÇÃO COLETIVA EM ARTES
Em Artes, todos os projetos foram realizados de 

forma coletiva, com o objetivo de refletir sobre 
o que é comum, partilha, parceria e negociação. Esse 
processo de criação possibilitou um diálogo artístico 
entre os alunos, visando à aceitação e à compreensão 
da estética do outro.

O 6º ano criou uma caixa de elementos visuais, 
sintetizando todas as técnicas aprendidas em 2015.

O 7º ano trabalhou a figura humana e teve o desa-
fio de lidar com um único material, o papel, que foi 
transformado para explorar as várias possibilidades 
desse suporte.

No trabalho de linguagem artística pessoal, os alunos 
do 8º ano foram estimulados a fundir sua estética à de 
outros colegas, preservando a identidade visual de cada 
um. Assim, em uma única obra foi possível reconhecer os 
elementos estéticos próprios de cada aluno.

Em História da Arte, o 9º ano partiu do estudo das 
obras do norte-americano Edward Hopper, produzidas no 
século XX. Essas obras falam sobre as relações humanas e 
tratam de quão absorto em si o indivíduo fica dentro do 
coletivo. A proposta foi transportar esse sentimento para 
o contexto social do século XXI, propondo uma reflexão 
sobre as relações humanas.



6

I M P R E S S O

SARAU E FILMES NO ENSINO MÉDIO
A1ª série realizou um debate sobre sociologia 

urbana, abordando os recentes episódios dos 
arrastões e a repressão policial no Rio de Janeiro.                    
Foi discutido o espaço como “cidade partida”, 
dividida em “lado A e lado B”, como apareceu na 
intervenção musical da banda O Rappa.

A discussão encontrou eco nas disciplinas  
Filosofia e Língua Portuguesa e culminou na 
apresentação de um Sarau sociológico-literário-
filosófico em que os alunos montaram suas bandas 
e compuseram letras de músicas sobre o tema, 
relacionando-o com propostas de filósofos estu-
dados e de sua preferência.  

Já a 2a série promoveu a 7a edição do FIN-
CA – Festival Identidade e Narrativa do Colégio 
Andrews, dessa vez em torno do tema de 2015:                             
“O meu, o seu, o nosso”. 

Foram apresentados onze curtas envolvendo o 
olhar de cada grupo. Segundo os jurados, Alice 
Spitz, Guilherme Luz e Julia Benjamin, além dos 
professores Leila Riger e Luis Felipe Carvalho, os 
curtas exploraram, de forma respeitosa e densa, 
temáticas diversas sobre os adolescentes e suas 
angústias.

O curta “Quem somos eu” recebeu os prêmios 
de melhor interpretação masculina e melhor filme; 
a direção de arte, a melhor interpretação feminina 
e o prêmio especial do júri ficou com “Escarlate”.                                 
O prêmio de melhor fotografia ficou para “Anu-
lum”. “Ordem e ...” ficou com a premiação de 
melhor roteiro e trilha sonora. Confira os vídeos 
no Youtube.

ACIMA SARAU DA 1A SÉRIE E ABAIXO 
PREMIAÇÃO DA 7A EDIÇÃO DO FINCA


