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Em 2018, O Colégio Andrews 
completa 100 anos, renovando 

sua parceria com as famílias que 
valorizam um ambiente de apren-
dizagem saudável e favorecedor de 
vínculos com o conhecimento.

Escolas são obras coletivas, sem-
pre construções feitas a várias mãos. 
Trajetórias mais longas requerem o 
trabalho de duas ou mais gerações 
de educadores para a consolidação 
de seu Projeto Educativo. Se o An-
drews pôde chegar até aqui, cabe 
reconhecer o mérito da contribuição 
de muitos e muitos professores, edu-
cadores, colaboradores e famílias, 
que desbravaram os caminhos para 
a nossa atuação.

No Andrews, a cada ano, um 
tema é desenvolvido ao longo do 
período letivo, abordando assuntos 
que permitam refletir sobre aspectos 
da Condição Humana e da vida em 
sociedade. O tema deste ano aborda 
a importância das narrativas para a 
produção de sentido e de identidade. 
Faz também um convite a recordar 
o sentido dos traços que, no início 
do século passado, marcaram a 
particularidade do Andrews. A ideia 
é reafirmar os valores e princípios 
básicos que orientarão a atuação e 
os desdobramentos do Projeto Peda-
gógico do Colégio pelos próximos 
anos. Na esfera pedagógica, a narra-
tiva será enfatizada como estratégia 
de ensino e de aprendizagem, de 
construção de identidade, individual 
e coletiva.

Em tempos de muitas mudan-
ças, um dos principais desafios é a 
concepção de trajetórias que favo-
reçam a construção de sentido para 
a existência humana. Nesse aspecto, 
é especialmente importante o papel 
que podem ter as narrativas. Delas 
brotam as diferenças e as identida-

des, pessoais e grupais. Narrar não é 
apenas recordar o passado, mas sim 
um meio de recriá-lo, de despertar 
outras histórias para que se produ-
zam outros sentidos, outras relações, 
outros nexos, novas sínteses. Toda 
narrativa tem uma dimensão indivi-
dual e outra coletiva. Nesse sentido, 
os relatos ajudam a educar e educam 
permanentemente.

Histórias de vida são construídas 
pela integração de elementos do 
passado considerados relevantes para 
descrever, entender ou representar 
o presente e enfrentar prospecti-
vamente o futuro. Essas narrativas 
serão a base para novas trajetórias e 
produção de novas histórias de todos 
aqueles que constituem o Colégio 
Andrews.

O ano letivo de 2018 será marca-
do por algumas formas de celebração. 
Os alunos de todos os segmentos 
serão chamados a participar. Mas não 
poderia faltar a presença dos antigos 
alunos, professores e colaboradores. 
A festa de confraternização está 
sendo planejada para julho. Aguarde 
notícias!

Por enquanto, vale recordar al-
gumas atividades que ocorreram no 
final de 2017.

NARRATIVAS E PRODUÇÃO DE SENTIDO

“É CONTANDO NOSSAS 
PRÓPRIAS HISTÓRIAS 

QUE DAMOS A NÓS 
MESMOS UMA IDENTIDADE.                                        

NÓS NOS RECONHECEMOS NAS 
HISTÓRIAS QUE CONTAMOS 

SOBRE NÓS MESMOS.” 
(RICOEUR)
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100 ANOS COM A ENERGIA DOS 18
No último dia 13 de dezembro 

aconteceu a formatura do Ensi-
no Médio. A cerimônia reuniu for-
mandos, professores e familiares no 
Hotel Mariott. 

Na entrega dos diplomas, os 
alunos que estudaram no Andrews 
durante dez anos ou mais recebe-
ram placas comemorativas. Foram 
22 homenageados, cerca de metade 
da turma, sendo que três ingressa-
ram em 2002. Os ex-alunos pais de 
formandos também receberam uma 
homenagem especial em nome de 
todos os demais pais e familiares.

Celebração, reconhecimento e 
agradecimento marcaram as palavras 
do diretor Pedro Flexa Ribeiro: “Essa 
longa caminhada construída a várias 
mãos e há algumas gerações só foi 
possível graças a uma permanente 
renovação de vínculos de confiança 

entre famílias, professores, educado-
res e alunos. Cabe reconhecer e agra-
decer o empenho de todos os profis-
sionais que contribuem para o nosso 
trabalho. E também aos antigos alu-
nos a confiança que nos deposita-
ram ao terem escolhido novamente 
o Andrews para a educação dos seus 
filhos. Para eles é uma segunda for-
matura, agora deles como educado-
res dos filhos”. 

Ao chegar aos 100 anos, o An-
drews reúne características que re-
fletem a consistência e o vigor de 
seu Projeto Educativo. De um lado, 
o testemunho e os vínculos conso-
lidados por duas ou três gerações. 
Por outro lado, recentes resultados 
que evidenciam a eficácia das atuais 
práticas. Comprovam isso os per-
centuais de classificação e de atingi-
mento do PPU (Projeto Profissional 

Universitário) e também a análise 
dos resultados obtidos nas seis úl-
timas edições do Enem. A evolução 
das médias de desempenho indicam 
a densidade do trabalho do Andrews, 
tanto internamente como em com-
paração a outras instituições. 

Além da dimensão acadêmica, 
vale salientar os investimentos que 
viabilizam e suportam o trabalho pe-
dagógico. Em 2017 foram inaugu-
radas novas instalações do Setor de 
Mídia e Educação, que incluem um 
estúdio de filmagem e gravação. Em 
2018 virão novos espaços, tais como 
salas de Arte, quadra esportiva, nova 
sala de Música e de Judô. 

Todos esses fatores convergem e 
concorrem para que a trajetória es-
colar proporcionada pelo Andrews 
seja cada vez mais instigante e ino-
vadora.
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AUTORIA NA MOSTRA                                 
DO FUNDAMENTAL II

Na Mostra de 2017 do Ensino Fun-
damental II, os alunos exibiram 

as pesquisas desenvolvidas a partir do 
tema “Saber esperar”. A convocação à 
autonomia e à autoria esteve presente, 
tanto na escolha das temáticas como 
na execução das propostas. Foram 
apresentados telejornais, roteiros, 
comerciais, entrevistas, curtas, jor-
nais impressos, literatura de cordel 
e até salas interativas.

No 6º ano, a Literatura de Cordel 
foi um incentivo à criatividade. Por 
meio de um estilo musical e ritmado 
de escrever poesia, os alunos criaram 
cordéis, com versos em sextilhas que 
conquistaram os leitores.

No 8º/9º ano, os alunos apresen-
taram na sala ambiente de Língua 
Portuguesa e Redação as diversas 
oportunidades que tiveram, ao longo 
do ano, de expressar seus conheci-
mentos de maneira lúdica e criativa, 
ultrapassando, de forma prazerosa, as 
barreiras da sala de aula tradicional.

No 8º ano, as turmas produziram 
poesia concreta, curtas baseados em 
contos de Machado de Assis, além 
de textos e imagens sobre a obra 
”Venha ver o pôr do sol e Outros 
Contos”, de Lygia Fagundes Telles, e 
HQs de “Os Miseráveis”. Através da 
arte, conectaram os personagens mais 
obscuros de Machado de Assis com Dr. 
Jekyl e Mr. Hyde, de “O médico e o 
monstro”, demonstrando a dualidade 
da alma humana.

O 8º ano apresentou dois trabalhos 
no Setor de Mídia e Educação, utili-
zando o programa Prezi. O primeiro, 
de História, foi sobre o combate 
ao trabalho infantil, relacionado ao 
tema do ano e contextualizado com 
a Revolução Industrial. O segundo 
foi um desdobramento do trabalho 
interdisciplinar Português-História, 
vivenciado em sala de aula e em 
Tiradentes-MG. A temática escolhi-
da foi a de patrimônios materiais e 

SALA DE 
MATEMÁTICA 
DO 8O ANO

SETOR                    
DE MÍDIA E 
EDUCAÇÃO

imateriais. Além disso, foi exibido 
um filme, mostrando a riqueza que 
foi a viagem. 

O 9º ano realizou, entre outros 
projetos, uma peça teatral baseada 
na obra “Auto da Compadecida”, 
de Ariano Suassuna, cordéis sobre 
esperança, documentários inspirados 
no livro ”Capitães da Areia”, de Jorge 
Amado, além de cartazes que faziam 
menção à estética soviétiva relacio-
nada ao sistema social abordado no 
romance ”A revolução dos bichos”, 
de George Orwell. Também foram 

elaboradas cartas envelhecidas ao 
escritor Rodrigo Lacerda, autor de o 
”O fazedor de Velhos”, e aplicativos 
distópicos inspirados no clássico de 
Aldoux Huxley, “Admirável mundo 
novo”.   

O TEMA                            
“SABER ESPERAR” 

PERMEOU AS 
PESQUISAS 

DOS ALUNOS                              
DO 6O AO 9O ANO



4

OFICINA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

OFICINA                                      
DE ARTE

APRESENTAÇÃO 
DO 9O ANO

APRESENTAÇÃO DE
PESQUISA DO 7O ANO

LOGOMARCA DO 
PROJETO “SABER 

ESPERAR”
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CRIATIVIDADE EM ALTA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E NO FUNDAMENTAL I

As Mostras da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I, re-

alizadas nos dias 25 de novembro e 
2 de dezembro, reuniram trabalhos 
produzidos pelas crianças ao longo 
de 2017. O tema “Saber esperar” foi 
explorado a partir de diferentes áreas 
de conhecimento.

As famílias presentes tiveram a 
oportunidade de apreciar exposições 
de Arte e exibições de Música, além 
de participar de jogos de Matemática 
e brincadeiras de Educação Física. 

Os alunos também apresentaram 
produções criadas no Setor de Mídia 
e Educação, dramatizações gravadas 
no estúdio, atividades realizadas na 
horta, entre muitos outros trabalhos.

SALA DE LEITURA

OFICINA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

EXPOSIÇÃO 
DO 3O ANO

SETOR DE MÍDIA                   
E EDUCAÇÃO

TEATRO 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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I M P R E S S O

CONHEÇA OS PREMIADOS DO FINCA 2017 
Dia 26 de outubro aconteceu o Festival Iden-

tidade e Narrativa de Curtas do Andrews – 
FINCA 2017, com apresentação dos filmes inspi-
rados no tema “Saber esperar”. Além das famílias 
que prestigiaram, a exibição teve a presença de 
profissionais ligados ao cinema, convidados a 
participar da premiação em algumas categorias.

A proposta do FINCA é incorporar novas 
linguagens aos métodos tradicionais da prática 
pedagógica, proporcionando aos alunos uma “al-
fabetização cinematográfica, imagética”, além da 
articulação dos conteúdos aprendidos com uma 
produção audiovisual. Conheça os premiados.

MELHOR FOTOGRAFIA E 
PREMIO ESPECIAL DE EDIÇÃO: 
11:38 – Integrantes: Antonella Amaral, Bruna 
Camara, Luca Drummond, Tariq Fernandes e 
Mariana Fernandes – Turma 201.

MELHOR FILME E 
MELHOR TRILHA SONORA: 
Olivia – Integrantes: Antonio Castro, Charlotte 
Tocquer, Mabel Boechat, Pedro Vieira e Rafael 
Pomeroy – Turma 202.

MELHOR ATRIZ: 
Manoela Mosca – Levanta e Faz Teu Nome 
–    Turma 202

MELHOR ATOR: 
Tiago Silva – O Encontro – Turma 201

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE E                        
MELHOR ROTEIRO: 
Atemporal – Integrantes: Isadora Sch-
lesinger, Laura Freire, Luana Montei-
ro, Vitor Braga e Vitor Pires – Turma 201.


