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históriA dA Arte: NOvidAde 
empOlgA turmAs dO 9O ANO

este ano, o Colégio Andrews incluiu no currículo 
do 9o ano a disciplina de História da Arte, com o 

objetivo de aprofundar e formalizar o conhecimento 
artístico. A ideia é proporcionar uma pesquisa que 
vai além da identificação de artistas, seus estilos e 
suas obras. 

Os estudos iniciaram com o século XIX, a fim 
de criar uma linha do tempo que possibilitasse o 
diálogo entre artistas de diferentes épocas. Os alunos 
conheceram a origem dos movimentos e o entorno 
social de cada obra, permitindo a compreensão da 
intencionalidade do artista em sua produção. 

“Foi uma jornada bem interessante e um grande 
desafio, afinal, o Andrews possui uma trajetória 
marcante e significativa em desenvolver a sensibi-
lidade cultural e estética e a capacidade de autoria. 
Procurei diminuir a distância entre os artistas e 
os alunos, ao narrar suas vidas, com seus dramas, 
alegrias e amores. Foi possível enxergar o homem 
por trás da obra”, relata a Profa Lisiane Bacelar de 
Almeida.  

A utilização dos mais variados recursos midiá-
ticos, como por exemplo: filmes, trechos de séries 
de TV, documentários, animações com obras de arte 
e um vasto banco de imagens, imprimiu nas aulas 
o dinamismo essencial para a disciplina.

As turmas também desenvolveram o “fazer ar-
tístico” relacionado aos movimentos e pintores. Foi 
estimulada a pesquisa em Arte, através de trabalhos 
lúdicos, nos quais os alunos criaram links entre ar-
tistas de movimentos diferentes. Foram elaborados 
minicurtas sobre encontros fictícios entre artistas 
de diversas épocas, abordando questões como a 
estrutura de uma obra de arte (composição, linha, 
luz, cor etc.) e aspectos conceituais (tema, movi-
mento artístico etc.), por meio de roteiros criados 
pelos grupos.

“Nosso objetivo foi mostrar que a Arte é uma 
forma de expressão humana, pois transmite carac-
terísticas e conceitos inerentes ao homem e à sua 
cultura, e um meio pelo qual o homem transforma 
o mundo através do conhecimento de cada época.                                                                                     
O artista tem como função representar simbolica-
mente a realidade em que está inserido, expressando 
suas ideias, sensações e sentimentos. Terminamos 
com a frase do gênio Pablo Picasso: ‘um quadro só 
vive para quem o olha’”, conclui a Profa Lisiane.

O quAdrO ‘OlympiA’ de mANet diAlOgOu              
cOm tOdAs As vêNus reNAsceNtistAs

As AulAs cONtArAm cOm recursOs cOmO filmes e 
ANimAções e O “fAzer ArtísticO” fOi estimulAdO
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mAis cONteúdO e fuNciONAlidAde 
NO site dO ANdrews NA iNterNet

elaborado pela equipe do Setor de Mídia e Educa-
ção – SME, junto com a Direção do Colégio, o  site 

do Andrews na Internet ganhou novidades em 2014.                         
O que se vê online é resultado de pesquisas que emba-
saram a proposta de conteúdo e suas funcionalidades. 
Depois da elaboração do mapa de navegação, o site foi 
desenvolvido por Marcus Moraes, designer, e Marcos 
Rogozinski, programador, com um sistema que facilita 
o processo de atualização das informações.

“A página está mais bonita, clara e dinâmica. Possui 
informações sobre o Colégio, seu histórico e projeto 
educativo. Além disso, divulga e registra os eventos que 
acontecem e disponibiliza, em área restrita aos alunos, 
circulares, manuais, calendários, lista de material e ví-
deos, entre outros itens”, explicam Clarisse Olivieri de 
Lima e Siddharta Fernandes, do SME.

O site do Andrews pode ser acessado de qualquer 
navegador, em computadores pessoais ou dispositivos 
móveis. Para entrar na área restrita é necessário infor-
mar login e senha. O login é composto pelo primeiro 
nome do aluno e o último sobrenome, tudo em letras 
minúsculas, sem acentos e sem espaços. A senha é com-
posta pelos cinco dígitos da matrícula do aluno. 

O site dispONibilizA cONteúdO                   
exclusivO pArA Os AluNOs

“Existe um contador para controle de visitas e a mé-
dia de acesso no mês de outubro foi de 690 impressões 
de página por dia”, dizem Clarisse e Siddharta. Para 
visitar, acesse www.andrews.g12.br.

iNterAtividAde em sAlA de AulA                  
é mAiOr cOm usO de tAblets

desde o início de 2014, o Andrews disponibiliza ta-
blets para os alunos usarem em aulas de diferentes 

disciplinas, desenvolvendo diversas atividades. Confira 
alguns exemplos.

Cristina Simões e Gisele Zuppo, professoras de Ma-
temática do 4º ano do Ensino Fundamental 1, utiliza-
ram os aplicativos “Math Workout”, “Simply Fraction” e 
“Xadrez” para resolver cálculos matemáticos, identificar 
frações e desenvolver habilidades de estratégia e concen-
tração. O professor Rafael Kapa, de História, ao ensinar 
sobre o conceito de liberalismo, utilizou o aplicativo So-
cratize para realizar um quiz com as turmas da 1a série 
do Ensino Médio. Nos grupos de orientação profissional, 
os alunos da 2a série do Ensino Médio usaram tablets em 
pesquisas para conhecer as profissões, os cursos ofere-
cidos e analisar os currículos. Professoras de Artes uti-
lizaram a câmera do tablet para tirar fotos e produzir 
desenhos a partir das fotos. 

AulA de históriA dO prOf. rAfAel KApA
“Temos certeza de que o uso dos tablets agregará 

novas dinâmicas à sala de aula. O acervo de aplicativos 
disponíveis já é bastante rico e está sendo avaliado pe-
los professores, em momentos de formação que estamos 
promovendo”, comentam Clarisse Olivieri de Lima e               
Siddharta Fernandes, do Setor de Mídia e Educação.
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trAbAlhOs dO 4O/5O ANO               
fOrAm ApreseNtAdOs AOs pAis

dia 1 de novembro, os alunos 
do 4o/5o ano apresentaram os 

trabalhos feitos ao longo do ano, nas 
diferentes áreas, tendo como pano de 
fundo o tema de 2014: “Do tempo que 
temos, que uso fazemos?”.

ApreseNtAções virtuAis NO lAbOrAtóriO

pOesiA visuAl e mAquetes dO 4O ANO

teAtrO de sOmbrAs                   
sObre mitOs gregOs

liNhA dO tempO
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turmAs dO 6O AO 9O ANO 
mOstrArAm A prOduçÃO de 2014

Areflexão sobre o tema do ano, “Do 
tempo que temos, que uso fazemos?”, 

motivou diversas pesquisas apresentadas, 
dia 25 de outubro, em diferentes formatos 
pelos alunos do 6o ao 9o ano. Trabalhos 
escritos, curtas, esquetes teatrais, paródias 
musicais, entrevistas, análise de gráficos, 
reportagens e oficinas de jogos são alguns 
exemplos. Confira!

OficiNA de JOgOs dO 9O ANO

OficiNA de pOesiA dO 8O ANO

ApreseNtAçÃO de trAbAlhOs escritOs dO 7O ANO

ApreseNtAçÃO de circO dO 6O ANO
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NOvO lAbOrAtóriO de ciêNciAs 
dA NAturezA AgrAdA AluNOs

em julho de 2014, foi inaugurado o novo Labora-
tório de Ciências da Natureza, um espaço moder-

no e bem equipado, onde o trabalho experimental 
favorece o cunho interdisciplinar na construção 
do conhecimento. Além de toda a instrumentação 
necessária para atender às disciplinas Biologia, Física 
e Química, foi projetada uma instalação multimídia, 
disponível para todos os segmentos do Colégio. 

Ao longo do semestre, o Laboratório foi utili-
zado por turmas do Ensino Fundamental I, pelos 
professores de Ciências do Fundamental II e pelos 
professores de Biologia, Física e Química do Ensino 
Médio.

As aulas práticas são um sucesso, pois estimulam 
outras competências e levam o aluno a ter uma ex-
periência única, que irá conduzí-lo a uma viagem, 
desde o mundo micro e macrobiológico, à compre-
ensão de fenômenos presentes em cada momento da 
vida. Por isso, é comum ouvir dos alunos em sala: 
“quando teremos outra aula de laboratório?”.

AtividAdes experimeNtAis sÃO mOtivAdOrAs                
NO prOcessO de eNsiNO-ApreNdizAgem

cONversAs esclArecem dúvidAs 
de AdOlesceNtes dO 6O/7O ANO

com o objetivo de trabalhar questões ligadas ao 
grupo, apontadas pela equipe de professores 

ou pelos próprios alunos, o Serviço de Orientação 
Educacional promoveu conversas com adolescentes 
do 6o/7o ano. Os encontros aconteceram no horário 
já existente da Educação Física opcional, que é rea-
lizada quinzenalmente, dividida por gênero. 

“A ideia foi aproveitar esse tempo para conversar 
com as meninas, no dia que a Educação Física é para 
os meninos, e vice-versa. Enviamos uma circular 
aos responsáveis, informando sobre a novidade, 
e solicitando que eles autorizassem a participação 
dos alunos interessados”, conta Valéria Cherpe, 
orientadora educacional.

O primeiro tema foi “Meu corpo está mudando. 
Por que isso acontece?”, que contou com a media-
ção de Valéria Cherpe e do Prof. André Junqueira, 
de Ciências. Durante 50 minutos, muitas dúvidas 
puderam ser esclarecidas, a partir das diversas per-
guntas formuladas pelos alunos, algumas anônimas, 
por escrito, e outras ao vivo, oralmente.

meNiNAs e meNiNOs dO 6O/7O ANO cONversArAm 
sObre Os mOtivOs dAs mudANçAs dO cOrpO

“Tivemos quatro encontros em outubro – dois para o 6o 

ano e dois para o 7o ano – e a avaliação foi muito positiva. 
Achamos importante ter mais um momento para falar deles 
e por isso pretendemos continuar com a programação em 
2015”, finaliza Valéria.
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i m p r e s s O

ricArdO iii NO ANdrews
Aênfase do Andrews nas Ciências 

Sociais, nas Artes e no Teatro 
ocorre de diversas formas. No último 
mês de outubro, os alunos do Ensino 
Médio assistiram à peça Ricardo III, 
na qual Shakespeare expõe até onde 
pode chegar a ganância por poder.

Os alunos viram em cena o seu 
próprio professor de teatro, uma 
vez que a montagem é concebida 
e encenada por Gustavo Gasparani, 
ator e professor responsável pelas 
aulas do TACA - Teatro Amador do 
Colégio Andrews.

Sob a direção de Sergio Modena, 
Gustavo é o único ator em cena. Ele 
encarna o Rei Ricardo III e também os 
muitos outros personagens da trama, 
que é encenada e narrada de forma a 
tornar compreensíveis as intrigas do 
texto original. Em uma abordagem 
bastante didática, Gasparani usa como 
recursos de cena elementos bem fa-
miliares às salas de aula. Com canetas 
hidrográficas coloridas, ele desenha 
em uma lousa branca esquemas das 
dinastias York e Lancaster na disputa 
pelo trono Inglês. 

As reflexões em torno do poder 
que a peça suscita vão bem além do 
contexto da Inglaterra medieval. Na 

verdade, são bem mais universais e 
remetem a profundas reflexões acerca 
da dimensão política da existência 
humana.

gustAvO gAspArANi, AtOr e prOfessOr dO tAcA,                     
iNterpretA O rei ricArdO iii NA trAmA de shAKespeAre

Para o Andrews, foi uma grande 
alegria receber esse ex-aluno e pro-
porcionar aos seus atuais alunos essa 
oportunidade tão especial.


