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ANO 22 / Nº 70 / NOVEMBRO DE 2016

SEMANA DE CULTURA, ARTE                           
E INFORMAÇÃO – CAI NESSA

Um importante objetivo do Andrews é ampliar hori-
zontes e a capacidade de leitura de mundo. O Colégio 

busca proporcionar uma escolaridade que, para além 
dos conteúdos disciplinares, seja também atravessada 
por temas contemporâneos, que a todos convocam e 
interpelam. São questões muitas vezes polêmicas, que 
ainda estão sendo discutidas e cuja sedimentação só 
irá acontecer nas próximas décadas. Caberá às novas 
gerações encaminhá-las. 

O Andrews acredita que, justamente por essa razão, 
convém que, em sua formação escolar, os jovens se-
jam desde já familiarizados com certas temáticas, suas 
abordagens, contradições e argumentações.

 Muitos desses assuntos ainda não foram incorporados 
ao repertório oficial dos conteúdos e programas das 
disciplinas oficiais do currículo. Por isso, desde o final 

da década de 80, a partir da demanda dos alunos da 
antiga 8a série, o Andrews promove uma semana anual 
em que a grade horária cotidiana dá lugar a realidades 
contemporâneas. 

Esse é o sentido e a razão de ser do CAI NESSA - Se-
mana de Cultura, Arte e Informação, momento em que os                                                                                         
alunos são convidados a discutir, polemizar e a expressar 
suas percepções acerca do mundo atual e suas contra-
dições. Por serem temas de vanguarda, com frequência 
podem ser melhor manifestos, expressos e vivenciados 
pelas linguagens ligadas à arte.

Palestras, debates, música e artes visuais são a tônica 
desse evento pleno de autoria. A palavra foi dada para 
serem narradas as experiências vividas. 

Confira nas páginas seguintes alguns recortes do 
CAI NESSA 2016.

GRUPO: “BRASILEIRÊS - A ORIGEM DE NOSSA LÍNGUA”
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TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM DEBATE
ASemana de Cultura, Arte e In-

formação é desenvolvida pelos 
alunos do 8º/9º ano e da 1ª/2ª série 
do Ensino Médio. Projeto interdisci-
plinar, o CAI NESSA envolve princi-
palmente as disciplinas Português, 
Redação, Literatura e Arte, apoiadas 
pelas Ciências Humanas (História, 
Geografia, Sociologia e Filosofia). 
As apresentações têm como pano de 
fundo o tema do ano, que sempre 
remete à Condição Humana.

“A participação do 8º/9º ano nos 
surpreendeu novamente. Os traba-
lhos produzidos criaram a oportuni-
dade de os alunos expressarem seus 
conhecimentos de maneira lúdica 
e criativa, ultrapassando, de forma 
prazerosa, as barreiras da sala de 
aula”, dizem as Professoras Carolina 
Chebel e Marcella Mendonça. 

No 8º ano, as apresentações fo-
ram baseadas na obra daquele que 
sempre fez tão bom uso das pa-
lavras: Machado de Assis. Os alu-
nos deram vida aos personagens de                                     
A Cartomante, em formato de vídeo, e 
ao criarem novos personagens para 
habitarem a angustiante Casa Verde, 
por meio das artes visuais.  

No 9º ano, o tema ‘Que impor-
tância damos, hoje, às palavras?’ 
possibilitou o debate acerca das si-
tuações críticas apresentadas em                                   
A Revolução do Bichos, de George 
Orwell, e no Auto da Lusitânia, de Gil 
Vicente, gerando uma reflexão coe-
rente e amadurecida sobre a neces-
sidade de sermos consequentes com 
aquilo que expressamos, de forma a 
sustentar os nossos próprios discur-
sos. “Toda essa discussão culminou 
em belíssimas apresentações teatrais, 
produzidas, dos roteiros aos cená-
rios, com muito empenho, pelos 
alunos”, comemoram as Profas Caro-
lina e Marcella.
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REFLEXÃO E COMPREENSÃO NOS 
TRABALHOS DO ENSINO MÉDIO

Conhecimento/Cooperação, Autoria/
Autonomia, Inventividade/Intenciona-

lidade. Essas são algumas das palavras que 
expressam o projeto CAI NESSA, principal-
mente no Ensino Médio.

Os grupos são divididos em subtemas, a 
partir do tema maior, que esse ano explorou 
as palavras e suas intenções. O trabalho se 
desenvolve através de leituras e o aprofun-
damento delas, escritas e muitas reescritas, 
reflexões e debates para culminar com uma 
proposta de exposição das ideias estudadas. 
O pensamento crítico perpassa por muitas 
disciplinas. A Filosofia, a História e a So-
ciologia auxiliaram bastante nas pesquisas 
e até outras fontes, como a Psicanálise e a 
Teoria da Comunicação, estiveram presentes 
nas bibliografias estudadas.

Com isso os trabalhos foram apresenta-
dos de forma intertextual, sendo o aluno 
o principal condutor desse raciocínio e 
o professor, o mediador desse processo.                                  
Os alunos mostraram, na prática, a reflexão 
e a compreensão sobre os assuntos pes-
quisados, ultrapassando os conhecimentos 
obtidos de forma intelectual e cognitiva.                   
Os jovens prepararam a “sala” como 
uma outra dimensão espacial e temporal 
que abordasse tematicamente as relações 
sociais, artísticas, políticas, mostrando 
assim a valorização da compreensão do 
contexto inserido. “Foi uma experiência 
única. Fui surpreendida por apresentações 
incrivelmente completas e complexas.                                   
O CAI NESSA é a oportunidade de conhecer 
um aprendizado fora dos moldes da sala de 
aula, desprendendo-se do pilar em que só o 
professor pode conduzir o conhecimento”, 
relata a Professora Katharine Alecrim.

“O amadurecimento adquirido pelos 
alunos da 2ª série nos brindou com apre-
sentações primorosas, extremamente emo-
cionantes, trazendo orgulho e esperança 
que nós, professores, temos de um futuro 
com agentes transformadores. É a partir de 
projetos como esse que se podem formar 
cidadãos capazes de olhar o mundo de 
modo crítico e mudá-lo, tornando-o um 
lugar melhor para todos nós”, comemora 
a Professora Elaine Antunes. 

GRUPO: “AS PALAVRAS E SUAS RELAÇÕES DE PODER”

GRUPO: “QUEM CONTA UM CONTO CONTA OUTRO CONTO”

O FILME 
“ALICE NO 
PAÍS DAS 

MARAVILHAS” 
FOI 

ESCOLHIDO 
PARA 

PESQUISAR 
SOBRE O USO     
METAFÓRICO 
NA TEORIA 

DE FOUCAULT

GRUPO: “TRABALHANDO O SENTIDO DENOTATIVO                          
E CONOTATIVO NO CINEMA”
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COM A PALAVRA, OS ALUNOS
“O CAI NESSA foi uma experiência incrível, tanto na 
hora de assistir ao Ensino Médio quanto em elaborar 
nossos próprios trabalhos. Incentivar a prática da arte de 
uma forma divertida é bom. Todos estão animados para 
participar de novo ano que vem”. Sofia Veras – 8º ano

“O CAI NESSA é um projeto muito interessante que 
aborda temas atuais de forma diferente e mais interativa. 
E como quem ensina são os alunos, a comunicação flui 
melhor na explicação do tema. É interessante, também, 
a demonstração de outras habilidades dos alunos, como 
na música e no teatro. Eu estou muito animado para 
participar do CAI NESSA ano que vem e poder fazer 
parte desse momento que é uma das marcas do Colégio 
Andrews”. Bruno Leal – 9º ano

“Na semana do CAI NESSA tivemos a oportunidade de 
participar e assistir a trabalhos dos mais variados tipos, 
além de palestras. Apresentamos para o 6º ano um teatro 
de fantoches sobre A Revolução dos Bichos, trabalhados nas 
aulas de Português e História. Além disso, adquirimos 
muito conhecimento nas salas interativas produzidas 
pelo Ensino Médio. Foi uma semana intensa e divertida“.  
Bruna Massaferi – 9º ano 

“O tema que abordamos a princípio parecia bem simples 
e sem desafios, porém nos deparamos com questões que 
no início não conseguíamos resolver. Tivemos um grande 
esforço para produzir o texto e transmiti-lo, de forma 
criativa, ao público que assistiria aos nossos espetáculos”. 
Grupo: “Provérbios, ditados e clichês” - Antonella 
Amaral – 1ª série

“O CAI NESSA foi bastante trabalhoso e difícil, mas ao 
mesmo tempo foi bem divertido. O tema abordado foi 
interessante de trabalhar por ser um assunto que traz o 

“antigo” e o “novo”. Esperávamos que fosse simples e 
sem grandes desafios, mas através da pesquisa, vimos 
que foi um tema ideal para o desenvolvimento do grupo.     
A montagem da sala, por exemplo, exigiu bastante do 
grupo, mas nos divertimos fazendo isso. No final, acabou 
que todo nosso esforço super valeu a pena”! Grupo: 
“Discursos Políticos” - Ana Hildebrand – 1ª série

“O CAI NESSA foi uma experiência incrível. É mais 
que um trabalho, é a concretização de anos de estudo 
e aprendizado, é ver tudo que foi vivenciado em forma 
de arte, feita por nós mesmos. Como nosso tema era                                                                                              
“As palavras e suas relações de poder”, tivemos o privilé-
gio de poder pesquisar e conseguir aprender muito sobre 
esse tópico e perceber que tudo isso está no nosso dia a 
dia e, até esse trabalho, não era tão percebido por nós”. 
Grupo: "As palavras e suas relações de poder" – 2ª série

“Ao realizarmos o trabalho do CAI NESSA, percebemos 
as questões sociais de diversas formas. A partir do tema 
desse ano, “Que importância damos, hoje, as palavras?”, 
decidimos trazer o sentido denotativo e conotativo do 
filme “Alice no País das Maravilhas- versão” para apre-
sentar o nosso trabalho. O grupo percebeu a importância 
da metáfora como recurso para retratar uma realidade 
complicada de maneira sutil, uma história triste e som-
bria por debaixo do contato com o Mundo das Maravi-
lhas de Alice. Usamos os conceitos de normalidade e de 
sociedade disciplinar da teoria de Foucault, um filósofo 
que estudamos em sala e tivemos o prazer de pesquisar 
mais a fundo para desenvolver nossa proposta”. Grupo: 
“Trabalhando o sentido Denotativo e Conotativo no 
cinema” – 2ª série
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ARTE NO MURO É TRADIÇÃO
Das cavernas da Pré-

-História aos muros 
contemporâneos da cida-
de, o homem vem regis-
trando seus pensamentos 
e sentimentos através de 
imagens, tornando-se 
um cronista visual de seu 
tempo. No Andrews já se 
tornou tradição a “Arte no 
Muro” durante a semana 
do CAI NESSA. “Quando 
entrei no Colégio fiquei 
maravilhada com a capa-
cidade e a mobilização dos 
alunos na confecção dos 
murais. Porém, o que mais 
me chamou a atenção foi 
a alegria no processo de 
criação e a maneira como 
eles imprimem nos muros 
sua visão de mundo de 
forma poética e simbóli-
ca“, observa a Professora 
Lisiane Bacelar.

“Quando recebi a pro-
posta, fiquei pensando o 
que representaria mais o 
tema do ano. Depois de 
rabiscos e tentativas ficou 
pronto o desenho. Fiquei 
orgulhosa dele e no dia 
seguinte entreguei. Cada 
dia que passava ficava mais 
nervosa. Quando recebi os 
resultados, fiquei super fe-
liz, já que eu podia confiar 
na minha arte. No mesmo 
dia comecei a pintar o 
muro com minhas amigas. 
Cada vez que acabava uma 
parte dava vontade de con-
tinuar. Fomos seguindo 
até ter um contratempo: 
a tinta escorreu. Dava 
vontade de apagar tudo, 
mas pensamos: “destacou 

mais ainda o desenho”. 
Resolvemos deixar como 
estava. Quando acabou, 
olhei e senti uma coisa 
diferente. Senti fazer par-
te de uma coisa maior”. 
Mariana Pierri Bersch 
Milanez – 8º ano

“Fiquei muito feliz por 
ter meu desenho escolhi-

do. Acho essa a parte mais 
legal do Projeto, porque 
podemos usar nossa cria-
tividade, nos expressar 
dentro da escola e deixar 
uma marca nossa dentro 
da mesma, dando vida 
e significado aos seus 
muros. Quando criei o 
desenho, pensei no poder 

que uma fala tem de pro-
vocar diferentes emoções 
nas pessoas, o que está 
diretamente relacionado 
ao tema desse ano. Pude 
contar, ainda, com a ajuda 
de vários amigos durante 
a pintura. Mabel Boechat 
– 1ª série
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I M P R E S S O

TALENTOS MUSICAIS EM AÇÃO
Aapresentação das bandas dos alunos do Andrews 

sempre é um momento especial para todos, alunos e 
professores. É a oportunidade de mostrar os talentos que 
nem sempre são possíveis de aparecer durante o horário 
escolar. O GEA – Grêmio Estudantil do Andrews organizou 
com competência a programação e a realização do evento. 
Parabéns pelo sucesso! 

“O CAI NESSA, na minha opinião, foi maravilhoso. Achei 
que os alunos se empenharam bastante e as ideias foram 
bem criativas. As apresentações das bandas foram excelentes, 
assim como as salas temáticas. Adorei participar do evento, 
e tenho certeza de que os outros participantes também ado-
raram. É importante citar também que o evento foi muito 
bem organizado, o que foi fundamental para o sucesso da 

sua realização”. Daniel Szwarcfiter Cunha – 8º ano

“Fico feliz em fazer parte da família Andrews e ainda mais 
em ter o privilégio de abrir as apresentações musicais do 
CAI NESSA. Foi um prazer introduzir a música eletrônica 
nesse tipo de apresentação na qual ouvimos de tudo. É com 
chave de ouro que encerro esse ano recheado de coisas boas 
e com pessoas maravilhosas que fizeram parte do meu ciclo 
escolar. Grato a todos, Dejank”. Gabriel Fernandes – 3ª série

“O evento foi muito bem organizado. Incrível poder assistir 
a vários talentos dos alunos do Andrews em prática. Além 
disso, o melhor de tudo é o incentivo por parte do colégio 
junto o GEA do lado artístico dos estudantes”. Giovanna 
Magalhães – 3ª série


