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PERSPECTIVA PLANETÁRIA NA 
FORMAÇÃO DAS FUTURAS GERAÇÕES
Empenhado em proporcionar trajetórias escolares 

que favoreçam a formação das futuras gerações, o 
Andrews tem investido em diferentes frentes, que vão 
desde a infraestrutura física até renovações e reflexões 
sobre seu trabalho pedagógico.

CIDADÃOS PLANETÁRIOS
O caminho das novas gerações se desenvolverá, cada 

vez mais, em um contexto planetário. A esses brasileiros 
caberá a tarefa de reconstruir o país, de equacionar as 
desigualdades sociais e de assegurar a inserção da nossa 
economia no cenário mundial. Por isso, convém que 
as referências de sua trajetória escolar não se pautem 
exclusivamente pelos padrões nacionais, mas estejam 
situadas no contexto internacional. Por essa razão, 
o Andrews interessou-se em participar do PISA para 
escolas, uma variante do exame aplicado em mais de 
80 países e economias. O exame foi aplicado em 2017 
e, de acordo com os relatórios oficiais, o desempenho 
dos alunos do Andrews foi considerado positivo pelos 
padrões da OCDE – Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico. Outros bons resultados 
foram recentemente alcançados em avaliações como 
a certificação de Cambridge, o ENEM e a Prova Brasil 
- que atribui ao Andrews a nota 7,4. Tudo isso indica 
a eficácia do Projeto Educativo do Andrews e o vigor 
com que o Colégio chegou aos 100 anos.

SERÁ QUE É (SÓ) ISSO MESMO?
A cada ano, o Andrews escolhe um tema que propicie 

oportunidades para vivências, pessoais e coletivas, dos 
valores e das intencionalidades do seu Projeto Educa-
tivo. O propósito do Colégio é fazer com que o aluno 
desenvolva uma acurada e ampla leitura de mundo, 
através do contato com diferentes perspectivas, abor-
dagens e argumentações, de forma intelectualmente 
honesta.  Em contextos democráticos, a liberdade de 
pensamento se nutre do convívio entre diferenças e 
não de sua anulação. É a partir daí que são aprendidos 
outros tantos saberes necessários para a vida. Um sis-
tema escolar diversificado oferece oportunidade para 
que escolhas possam ser feitas. Quanto mais plural for 
o leque de opções, melhor.

As vivências e os estudos atuais apontam para um 
mundo de ambiguidades. De um lado, a facilida-
de e o volume de informações acessíveis é enorme.                               

Nesse sentido, as tecnologias têm tido papel essencial.                              
Por outro lado, imersos – e saturados – pela brutal 
massa de informações, a tendência à busca pelo “refú-
gio” entre iguais tem predominado. Esta prática traz 
um certo conforto, porém impossibilita reflexões mais 
amplas e reduz a capacidade crítica. Foi a partir dessas 
considerações que surgiu o tema para 2019: Será que 
é (só) isso mesmo?

No atual contexto de polarização do país e do mundo, 
o aluno deve desenvolver a capacidade de identificar as 
informações de fontes confiáveis e diferenciá-las das 
tão disseminadas fakenews. Também convém lembrar 
que narrativas distorcidas se produzem por algo ainda 
mais sutil: o esquecimento e o apagamento. O silêncio 
não deixa rastro.

O Andrews espera que o alcance do seu trabalho possa 
contribuir - ou inspirar - a construção de um futuro 
melhor e mais promissor para todos os brasileiros e 
que o tema escolhido possibilite boas reflexões. 
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REALIDADES CONTEMPORÂNEAS
As novas diretrizes do Ensino 

Médio vieram ampliar antigas 
vocações e propósitos do Andrews, 
tais como levar o aluno a saber fazer 
pesquisa científica, exercitar a argu-
mentação e elaborar intervenções 
sociais. São indicações que rompem 
com o saber tradicional moldado 
em disciplinas fixas e buscam o 
aprimoramento de competências e 
habilidades pelos alunos. 

No Colégio Andrews, estas discus-
sões já aconteciam há tempos e cul-
minaram na elaboração de um novo 
componente curricular iniciado em 
2019: Realidades Contemporâneas. 

As aulas acontecem na 1ª e 2ª 
séries do Ensino Médio e sua for-
matação já rompe com o padrão tra-
dicional das escolas, para promover 
um debate mais dinâmico e plural. 
As turmas deixam de existir durante 
a disciplina e dão espaço para três 
grupos de trabalho diferentes. Cada 
um deles conta com a mediação de 
um professor.

“O grande desafio deste compo-
nente curricular é que ele também 
nos tira do nosso lugar comum. 
Eu deixo de ser um professor de 
História, que tem a aula planejada 
do começo ao fim, para ser um 
mediador de um processo cuja au-
toria é feita totalmente pelos alunos.                                 
Os temas, inclusive, podem passar 
longe da História. Meu papel passa 
a ser de instrumentalizá-los para 
suas concepções deixarem o campo 
do “achismo” e passarem a ter sub-
sídios argumentativos. É o processo 
científico sendo naturalizado no 
ambiente escolar”, conta Raphael 
Kapa, que participa do projeto junto 
com os professores Edgar Pêcego e 
Ana Maria Pereira. 
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Durante o ano, os estudan-
tes passarão por três momentos.                               
No primeiro trimestre, através de 
um tema-disparador, que este ano 
é a “ideia de Progresso”, os alunos 
vão levantar hipóteses, buscar bi-
bliografias, fazer críticas a teóricos 
e elaborar um texto contendo um 
debate acadêmico sobre as refle-
xões feitas. No segundo trimestre, 
a parte escrita dá subsídio para o 
aprimoramento da habilidade da ar-
gumentação oral, com debates entre 
os alunos e palestras. No final do ano, 
a proposta é que este investimento 
intelectual possa gerar um projeto 
final que pode ser desde um texto 
com uma reflexão até um projeto 

FAZER PESQUISA CIENTÍFICA, EXERCITAR A ARGUMENTAÇÃO 
E ELABORAR INTERVENÇÕES SOCIAIS FAZEM PARTE DO NOVO 
COMPONENTE CURRICULAR ‘REALIDADES CONTEMPORÂNEAS’

de intervenção social em um bairro 
próximo. 

“Estamos ainda no começo, mas 
já é possível ver um amadurecimento 
dos alunos. Os temas variam e estão 
sendo discutidos, por exemplo, a 
história das religiões, a arte urbana, 
o uso exacerbado da tecnologia, a 
inclusão, o cyberbullying e até o próprio 
modelo de escola. Nas bibliografias 
levantadas, a pluralidade continua 
com Schopenhauer, Kant, Mises e 
Paulo Freire. Mas o mais interessante 
é já perceber um despertar pela ciên-
cia como método de argumentação. 
Em uma época de discursos superfi-
ciais, este movimento é fundamen-
tal”, acreditam Ana Maria e Edgar.  
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DESAFIOS GLOBAIS
Aeducação para a cidadania global é fundamental 

para a existência de um mundo socialmente sus-
tentável, onde todos tenham acesso à saúde, à educação 
e às mesmas oportunidades. Um mundo onde as desi-
gualdades sejam reduzidas. O propósito da disciplina 
Desafios Globais é promover melhor compreensão 
do outro, cooperação, trabalho em rede e troca de 
experiências. As aulas, com dinâmicas diferenciadas e 
classificadas por temas, fazem parte do currículo dos 
alunos do 6o ao 9o ano. 

O componente curricular Desafios Globais busca 
ampliar a leitura do mundo em que estamos inseri-

NA DISCIPLINA 

DESAFIOS GLOBAIS, 

OS ALUNOS DO 8º 

ANO, QUE ESTÃO 

ESTUDANDO 

OS CONFLITOS, 

CONVERSARAM 

COM FREDDY 

SIEGFRIED GLATT, 

SOBREVIVENTE DO 

HOLOCAUSTO E 

AUTOR DO LIVRO                      

“ROUBARAM MINHA 

INFÂNCIA”

dos,  convoca o aluno a fazer levantamento de dados, 
checando sua veracidade, para embasar suas posições, 
e também convida a respeitar e refletir sobre opiniões 
diversas e conflitantes com as nossas próprias.

“Trabalhamos conceitos como território e territoria-
lidade, discutimos como a ciência e as novas tecnologias 
influenciam na forma da ocupação do espaço, buscamos 
entender conflitos em várias escalas, estudando questões 
geopolíticas através de pesquisas, palestras e debates”, 
explica a Profa Alexandra Wertheimer, orientadora pe-
dagógica do Ensino Fundamental 2.
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A TECNOLOGIA NO COTIDIANO ESCOLAR
Atecnologia está cada dia mais presente no cotidiano. 

As mais diversas atividades, desde organização pessoal 
até projetos colaborativos, são realizadas por meio de Apli-
cativos. O uso da Internet vem potencializando o estudo, 
rompendo barreiras e permitindo que estudantes criem 
seus projetos, mesmo a distância. Um exemplo de platafor-
ma que permite isso é o G Suite, do Google for Education, imple-
mentado em 2019 no Andrews. O conjunto de ferramentas 
possibilita que professores e alunos interajam, aprendam e 
inovem juntos, mesmo estando longe uns dos outros. 

“Para utilizar esse ambiente, todos os alunos, profes-
sores e funcionários têm uma conta no Google. As contas 
foram ativadas de acordo com as demandas pedagógicas.             
Na medida em que os aplicativos foram considerados im-
portantes e pertinentes para uma turma, série ou segmento, 
os endereços eletrônicos foram criados, divulgados aos 
alunos e comunicados às  famílias”, explica Vinicius Aragão, 
do SME (Setor de Mídia e Educação).

Muitos recursos do G Suite for Education estão sendo 
utilizados pela equipe pedagógica e pelos professores 
no planejamento dos projetos e das atividades de 2019.             
Ao longo do ano, todos os alunos vão acessar a plata-
forma e se beneficiar de ferramentas como o Google Docs, 
por exemplo, um editor de textos que permite a troca de 
ideias por meio de comentários e sugestões, salva as alte-
rações automaticamente e possui um histórico de versões 
catalogadas por dia, horário e autor.

Outros aplicativos do G Suite são o Google My Maps, em 
que os alunos podem marcar lugares, medir distâncias e 
incluir fotos e vídeos em mapas compartilhados, o Google 
Expeditions, que leva o aluno a diversos lugares do mundo, 
através de Realidade Virtual, o Google Classroom, que conecta 
professores e alunos, permitindo compartilhamento rápido 
de informações e tarefas, além de programas que criam 
apresentações colaborativas, cuidam da agenda e da orga-
nização das tarefas.

O ANDREWS ADOTOU A PLATAFORMA G SUITE FOR EDUCATION, UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS                 
QUE INCENTIVA A COLABORAÇÃO, A CRIATIVIDADE E O PENSAMENTO CRÍTICO
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AULA DE INGLÊS TODO DIA                         
DO MATERNAL AO 9O ANO

OColégio Andrews tem investido 
para que o ensino de Inglês 

seja desenvolvido a partir de uma 
perspectiva de educação linguística 
consciente, crítica e reflexiva, com-
prometido com a construção de uma 
sociedade mais justa, democrática e 
inclusiva. Para isso é preciso com-
preender o Inglês como uma língua 
franca, falada não apenas por nativos 
mas em sua maioria por não-nativos 
ao redor do mundo, tendo assim 
papel fundamental na comunicação 
internacional.

A equipe de Língua Inglesa pro-
porciona aos alunos um ambiente 
diversificado, no qual são desen-
volvidos cinco eixos organizadores: 
oralidade, leitura, escrita, conhe-
cimentos linguísticos e dimensão 
intercultural. Esse ensino deve estar 
atrelado à função social e política 
da língua, ao reconhecimento e ao 
respeito às diferenças, tanto culturais 
quanto linguísticas, ao entendimento 
da concepção de multiletramentos 
e à perspectiva de uma língua com 
falantes pluri/multilíngues.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, o contato 

das crianças com o idioma tem 
favorecido, gradativamente, o de-
senvolvimento da capacidade de 
compreensão e de ampliação do vo-
cabulário, tornando os alunos capa-
zes de utilizar o Inglês em contextos 
reais de comunicação e de interação, 
considerando as expectativas para 
cada faixa etária.

“Com aulas diárias, os alunos 
têm oportunidade de vivenciar a 
rotina em outra língua e estabe-
lecer interações do dia a dia em 
Inglês. Além disso, a partir de te-
mas relevantes, praticam o idioma 
em contextos reais e autênticos. 
Abordagens lúdicas e musicais, 
histórias, dramatizações, dese-

nhos, jogos e brincadeiras tornam 
mais significativa a aprendizagem.                                                                  
As crianças se envolvem, se interes-
sam e participam mais ativamente 
das aulas”, relata Ana Carolina 
Cardoso de Souza, professora e co-
ordenadora do Inglês na Educação 
Infantil. 

ENSINO FUNDAMENTAL I
No primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, permanece o ambiente 
instigante e prazeroso para que os 
alunos se apropriem da Língua Ingle-
sa como forma real de comunicação e 
interação com diferentes aspectos do 
mundo que os cerca. A organização 
das aulas segue a metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated 
Learning – Ensino Integrado de Con-
teúdo e Língua). “As aulas acontecem 
em diferentes formatos. Os alunos 
desenvolvem projetos por temas 
transdisciplinares gerais das séries, 
bem como o tema anual proposto 
pelo Colégio”, conta a Profa Adriana 

Rodrigues, orientadora pedagógica 
do 1o ao 5o ano. 

ENSINO  FUNDAMENTAL II
Do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental, assim como nas séries 
anteriores, as aulas  são divididas em 
Inglês e Oficina de Inglês. A novidade 
de 2019 são as oficinas, com pro-
postas distintas e desafiadoras que 
levam os alunos a usarem a língua 
efetivamente para se comunicar.                                                               
“No 6° ano, o foco são as atividades 
maker e design thinking, o 7° ano desen-
volve afazeres transmidiáticos, em 
que usam e criam em diferentes tipos 
de gêneros midiáticos, o 8° ano se 
ocupa de tarefas voltadas para técni-
cas de oralidade e apresentação, com 
o auxílio da plataforma TED Education, 
e no 9° ano as práticas são voltadas 
a projetos sociais e desenvolvimento 
de soluções para problemas globais 
e locais”, observa a Profa Alexandra 
Wertheimer, orientadora pedagógica 
do segmento.

ALUNOS DO 7º AO 9º ANO DO FII E 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
PARTICIPARAM, EM ABRIL, DA CAMBRIDGE CERTIFICATE AWARD 
CEREMONY. A CERTIFICAÇÃO APLICADA EM MAIS DE 130 PAÍSES 

GARANTE 0 RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DE PROFICIÊNCIA 
EM LÍNGUA INGLESA DENTRO DO NÍVEL AVALIADO 
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TACA ENCENOU “BAILEI NA CURVA”

I M P R E S S O

OTACA – Teatro Amador do Co-
légio Andrews – apresentou em 

abril o musical “Bailei na Curva”. 
O texto, de Júlio Conte, mostra o 
panorama social e político do Brasil 
contado por um grupo de amigos, 
desde 1964 até 1984. 

O elenco, composto por 25 
alunos, além de três ex-alunos in-
tegrantes da banda, ensaiou durante 
seis meses e emocionou o público, 
que reuniu cerca de 680 pessoas em 
oito apresentações. 

“Atenta e respeitosa, a plateia riu, 
cantou, muitas vezes se emocionou 
e terminou com lágrimas nos olhos. 
Ouvi comentários como: ‘pensei que 
viria assistir a uma peça de escola e 
me surpreendi com o profissiona-
lismo e a entrega de toda a equipe’, 
‘já assisti algumas vezes, mas sem-
pre me emociono, sempre um nó 
na garganta’, ‘vocês conseguem se 
superar e nos surpreender a cada 
ano! Desta vez através da emoção, 
mas sem perder o humor’”, conta 
Márcia Frederico, coordenadora do 
TACA. Para ela, o amadurecimento 
dos alunos foi notório. “Eles mostra-
ram dedicação e entrega emocional 
tão intensas que superou também a 
minha expectativa”, comenta.

Nas sessões da peça houve doação 
de alimentos não-perecíveis, que 
foram entregues ao Solar Meninos 

de Luz, instituição que presta assis-
tência e apoio às Comunidades do 
Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.

OS ALIMENTOS DOADOS FORAM DESTINADOS A AÇÃO BENEFICENTE


