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O eNsiNO méDiO e seus DesAfiOs
A identidade do Ensino Médio é um tema controver-

tido em Educação. As polêmicas não se remetem 
apenas aos aspectos pedagógicos ou metodológicos. As 
avaliações que cercam a terminalidade desse segmento 
geram sobre as escolas e currículos efeitos colaterais nem 
sempre desejáveis. É consenso que os antigos vestibulares 
traziam inconvenientes, dentre eles a hipertrofia dos 
programas escolares. Tal como originalmente concebida, 
a coexistência do ENEM lado a lado com os vestibulares 
poderia ter ajudado a sociedade a percebê-los como 
coisas distintas. De um lado, a avaliação do estudante 
brasileiro ao fim de sua escolaridade básica. De outro, 
os processos seletivos para os mais diversos cursos de 
graduação, alguns deles extremamente concorridos. 

São diferentes avaliações e cada uma tem suas espe-
cificidades. Não têm o mesmo sentido, nem comparti-
lham os mesmos objetivos. Poderiam ser articuladas de 
forma complementar. No entanto, pretender aglutinar 
os dois processos avaliativos em um único exame é 
bastante discutível. 

É preocupante a conversão do ENEM em um gigan-
tesco vestibular unificado de abrangência nacional, 
compulsório para todos os jovens. A transferência da 
condução dos processos seletivos para o controle do 

Estado e o fortalecimento de um filtro único para a 
graduação são estratégias cujo sentido e pertinência 
também são questionáveis. Em longo prazo induzirão 
ao estreitamento de currículos e tenderão a restringir 
as perspectivas para o ensino e para o trabalho desen-
volvido pelas escolas. 

Assim, o currículo do Ensino Médio sofre ao mes-
mo tempo de inchaço e afunilamento, problemas que 
concorrem para tornar mais complexo o trabalho das 
escolas e mais árida a trajetória dos estudantes. En-
quanto isso, permanece sendo um segmento em busca 
de identidade. Onde ancorar seu significado? Como 
deve ser conduzido e avaliado? Qual é o sentido dos 
atuais conteúdos, currículos e programas? Que saberes 
e competências esperam-se desenvolver?

Dentre os muitos desafios das escolas, impõe-se o 
de organizar uma trajetória que faça sentido aos olhos 
do aluno hoje presente nas salas de aula do Ensino 
Médio. 

É diante desse cenário complexo e de questões como 
essas que o Colégio Andrews propõe aos seus estudan-
tes a equação hoje possível para esse segmento: a sua 
versão para o Ensino Médio. Esta edição dedica-se a 
explanar esse tema.
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A cONstruçãO DA iDeNtiDADe 
prOfissiONAl

OAndrews busca contribuir para 
a construção de vidas em que se 

harmonizem êxito acadêmico e realiza-
ção pessoal, o que inclui a formulação 
de Projetos Pessoais de Vida. O objetivo 
de caráter mais imediato e mensurá-
vel do Colégio é dar ao aluno plenas 
condições de prosseguir na sua vida 
acadêmica com uma sólida formação 
geral que o qualifique a ser aceito e a 
cursar, futuramente, com segurança, 
as melhores instituições de ensino 
superior. Principalmente, aquela que 
o aluno vier a escolher. 

O Colégio pretende, portanto, 
qualificar seus alunos para a continui-
dade dos estudos em nível superior. 
É sobretudo a realização pessoal que 
deve predominar ao fim do caminho 
percorrido. Mais do que assegurar o 
ingresso na Universidade, importa 
orientar cada um no processo de es-
colha profissional.

Por essa razão, um dos braços do 
Projeto Pedagógico do Andrews no 
Ensino Médio, o Projeto Profissional 
Universitário (PPU), tem como foco 
a produção da identidade profissional 
do jovem. Esta vai sendo delineada a 
partir do que cada um vai percebendo 
de suas características, suas aptidões e 
seus desejos.

Em virtude da pouca idade dos 
alunos, toda essa conjuntura é enfren-
tada de forma geralmente precoce. Os 
dilemas e as angústias que envolvem 
essa definição são cada vez mais inten-
sos. Por isso, o Andrews entende que, 
eventualmente, esta opção possa ser 
percebida e vivida como sendo apenas 
uma primeira escolha, provisória e 
transitória.

Apesar dessa circunstância, o Colé-
gio acredita que a perspectiva de um 
projeto pessoal - ainda que apenas 
esboçado - pode ser importante para 
conferir sentido ao percurso que o 
estudante tem pela frente no Ensino 
Médio.

Todas as estratégias de Orientação 
Profissional inseridas na trajetória es-
colar são experiências que fortalecem o 
aluno como ser livre, cidadão perante 
ele mesmo, dentro da sua família e em 
seu meio social.

AtiviDADes De OrieNtAçãO prOfissiONAl - 2013

grupO DA semANA De iNfOrmAçãO prOfissiONAl - sip 2012
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prODuçãO textuAl
um dos importantes objetivos do 

Andrews é a formação de leito-
res/autores. Para isso, o estudante 
tem contato com o texto de forma 
permanente, seja na leitura ou na 
escrita. Mais do que nas aulas de 
Língua Portuguesa, as produções tex-
tuais perpassam todas as disciplinas, 
favorecendo no aluno a capacidade 
de escrever sobre os mais diversos 
assuntos: da História à Matemática.

O Colégio pretende formar escri-
tores competentes, aptos a produzir 
textos coerentes, coesos e eficazes, 

além de demonstrar o domínio da 
norma culta da Língua Portuguesa.

O aluno deve ser capaz de avaliar o 
próprio texto e verificar se está con-
fuso, ambíguo, redundante, obscuro 
ou incompleto. Ou seja, revisá-lo e 
reescrevê-lo até considerá-lo satisfa-
tório para sua função social. O traba-
lho com rascunhos é uma excelente 
estratégia didática para perceber a 
provisoriedade dos textos e analisar 
seu próprio processo. Também é 
necessário dominar a estrutura dos 
diferentes gêneros textuais: descri-

ção, narração e argumentação.
Ao longo do ano letivo, o Co-

légio propõe atividades variadas e 
sistemáticas para aguçar a pesquisa, 
a leitura e, principalmente, a produ-
ção textual. Mais importante ainda 
é o caráter transdisciplinar desse 
trabalho, pois não cabe somente aos 
professores de uma disciplina, mas a 
todos. Ou seja, há um envolvimento 
de todo o corpo docente no processo 
de construção do texto.

sAúDe e bem-estAr em questãO
OAndrews preocupa-se em 

formar indivíduos respon-
sáveis por cuidar da saúde e do 
bem-estar, de si mesmo e da co-
letividade ao longo da trajetória 
escolar, não só no espaço da sala 
de aula, mas em diversas opor-
tunidades que o Colégio oferece. 
Entre estes projetos está a Semana 
da Saúde do Adolescente, dirigida 
às turmas do 8o ano do Ensino 
Fundamental até a 2a série do 
Ensino Médio.

O aprendizado de conceitos 
científicos de Biologia, Química, 
Física possibilita ao aluno ser 
protagonista na sociedade em que 
vive, fazendo escolhas, tomando 
decisões acerca da saúde, do meio 
ambiente, do uso das tecnologias, 
entre outras.

A Semana da Saúde propõe 
uma abordagem contextualiza-
da, interdisciplinar e ampla de 
diversas questões. As atividades 
são planejadas com antecedência 
e a programação é divulgada em 
cada turma envolvida. As temáticas 
são aprofundadas de acordo com 
a idade e a série dos alunos.

Ao longo do evento, os estu-
dantes participam de debates e 

palestras, ao mesmo tempo em 
que realizam pesquisas, produ-
zem textos e seminários sobre 
temas relativos à qualidade de 
vida e à saúde, em uma concepção 
que inclui o cuidado pessoal, mas 
também o bem-estar coletivo. Pre-
venção de doenças, conservação 
do bem-estar físico, psicológico 
e social, preservação do ambiente 
e problemas que estão sobretudo 
no cotidiano do adolescente são 
focos do trabalho.

Questões como o uso cada vez 
mais precoce e frequente do álcool 
pelos jovens e as consequências 
disso, distúrbios alimentares 

como a bulimia e a anorexia, a 
prática saudável de atividades 
físicas e os perigos do uso de 
anabolizantes, aspectos relativos 
à saúde sexual, ao uso responsável 
da tecnologia e aos impactos am-
bientais são expostas, debatidas e 
discutidas. 

A ideia é possibilitar ao aluno 
estabelecer uma postura funda-
mentada e consciente a respeito 
desses desafios e das escolhas que 
cada um vier a fazer - inclusive a 
liberdade de dizer “não” ao álcool 
e às drogas.

Os estuDANtes pArticipAm De DebAtes e pAlestrAs
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OlimpíADA De iNglês: OliNg
AOLING - Olimpíada de Inglês - é uma prova inter-

disciplinar para alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino 
Médio, elaborada em Inglês, reunindo o conteúdo estu-
dado em todas as disciplinas no primeiro semestre. 

A avaliação tem o objetivo de proporcionar ao aluno 
a oportunidade de interpretar textos, resolver problemas, 
analisar situações e compreender estruturas e vocabulá-
rio, em questões de diferentes matérias, aplicando seu 
conhecimento em língua inglesa.

Dessa forma, o aluno habilita-se para 
os exames vestibulares, que têm exigido 
cada vez mais o domínio da leitura asso-
ciada a diversos conteúdos, apresentando 
textos de gêneros variados com vocabulário 

complexo. Além disso, o conhecimento da língua inglesa 
e sua aplicação em diferentes contextos tornaram-se 
fundamentais para uma adequada leitura de mundo e a 
inserção futura no mercado de trabalho. 

O aluno deve conhecer e usar uma língua estrangeira 
moderna como instrumento de acesso a informações e 
a outras culturas e grupos sociais. Por isso, a partir do 
9º ano, as provas de Inglês no Andrews já avaliam por 

competências, ou seja, levam o aluno a 
construir argumentação, elaborar propostas, 
enfrentar situações-problema, selecionar 
informações e encadear ideias.

fiNcA: festivAl iDeNtiDADe e 
NArrAtivA De curtAs DO ANDrews

OFINCA - Festival Identidade e Narrati-
va de Curtas do Andrews - tem como 

objetivo incentivar o processo de ensino e 
aprendizagem com base na utilização de re-
cursos e técnicas de audiovisual, incorporan-
do novas linguagens aos métodos tradicionais 
da prática pedagógica. A experiência pode 
proporcionar aos alunos uma “alfabetização 
cinematográfica, imagética”, além da articu-
lação dos conteúdos aprendidos com uma 
produção audiovisual. 

O projeto prevê a realização de oficinas 
para instrumentalizar professores e alunos em 
temas e técnicas ligadas à área de audiovisual 
(montagem, enquadramento, movimentos 
de câmera, iluminação, cor etc.).

A primeira versão do FINCA aconteceu em 
2008, com a proposta de articular o conteúdo 
de Filosofia com o tema do Colégio naquele 
ano, “Narrativa e Identidade”. O Prof. Michel 
Melo estimulou o trabalho, que começou 
pela concepção de contos, escritos pelos 
alunos. Em etapa posterior, os contos foram 
convertidos em roteiros e filmados. 

O resultado chamou atenção pela lucidez 
com que esse grupo de adolescentes escolheu 
narrar a vida adulta. Trata-se, sem dúvida, 
de uma visão bem realista e crítica da vida, 
do mundo.

só A bAilAriNA que NãO tem - fiNcA 2012

cArA Ou cOrOA - fiNcA 2012



5

cAi NessA: semANA De 
culturA, Arte e iNfOrmAçãO

OCAI Nessa é uma atividade interdisciplinar que 
inclui trabalhos de pesquisa e apresentação, con-

templando o tema do ano. O evento reúne as turmas 
de 8o e de 9o ano do Ensino Fundamental, de 1a e 2a 
séries do Ensino Médio e envolve as disciplinas de 
Português, Literatura, Redação, Filosofia, Sociologia, 
Geografia, História, Artes e Educação Física. 

É um momento de extrema importância, uma 
vez que propicia a oportunidade de aprendizado 
extraclasse e experiências compartilhadas em gru-
po. É ainda uma forma de rever e pôr em prática os 
conteúdos já estudados e ampliar conhecimentos, 
valorizando a cultura, a arte e a informação. Além 
disso, há espaço para expressões artísticas, inclu-
sive com apresentações de bandas formadas pelos                        
próprios alunos e pintura dos muros internos do 
Colégio. 

O CAI Nessa tem como objetivos levar o aluno a 
refletir sobre sua inserção no mundo em que vive, 
de forma atuante e criativa, e compreender que o 
homem é um ser cultural e social, capaz de interferir 
no processo de evolução da humanidade de maneira 
livre e responsável. 

Ao desenvolver trabalhos para o CAI Nessa, o 
aluno exercita a habilidade de compreender seu en-
torno social e atuar sobre ele de uma forma crítica; 
criar, recriar e transformar as situações a partir de 
vivências com uma atitude reflexiva; ter sensibilidade 
pela arte em geral de maneira universal; conceber 
seus trabalhos de forma original e ter talento para 
resolver problemas e promover mudanças.

AtiviDADes DO 
cAi NessA 2013
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i m p r e s s O

liDerANçAs NO eNsiNO méDiO
Oprojeto de Representação de 

Turma do Andrews prevê, entre 
outras atividades, a participação dos 
alunos representantes, a partir do 
6o ano do Ensino Fundamental, nos 
Conselhos de Classe dos 1º e 3º bi-
mestres. Eles levam a voz dos colegas 
para avaliação com os professores e 
equipe, em busca de definir estraté-
gias para maior empenho e melhor 
desempenho do grupo. As questões 
discutidas e as estratégias traçadas 
nas reuniões são divulgadas a todos 
os demais alunos.

“A participação do aluno na ava-
liação do processo de aprendizagem 
é fundamental e sua importância está 
diretamente ligada à possibilidade de 
perceber o trabalho pedagógico como 
um projeto de muitos responsáveis. 
Alunos e professores têm papéis a 
desempenhar. No que se refere à 
aprendizagem do aluno, lembramos 
que ele é o sujeito e autor dessa 
trajetória e necessita desenvolver 
sua autonomia para administrar de 
forma satisfatória sua vida acadêmi-
ca”, comenta a Profa Eliane Aguiar, 
Orientadora Educacional.

grêmiO estuDANtil ANDrews 
- geA 

O Grêmio Estudantil Andrews 
(GEA) todos os anos desenvolve 
várias atividades para promover a 
cooperação entre alunos, professores, 

O prOjetO jArDim verticAl fOi DeseNvOlviDO pelO                                  
geA cOm As criANçAs DA eDucAçãO iNfANtil

equipe pedagógica, funcionários 
e direção, buscando o permanente 
aprimoramento do Colégio.

Além dos eventos culturais e es-
portivos e do intercâmbio com ou-
tras instituições educacionais, ações 
solidárias e sustentáveis também 
fazem parte dos projetos do GEA. São 
realizadas campanhas de doação de 
brinquedos, roupas e alimentos e a 
arrecadação da Festa Junina anual é 
destinada a uma entidade beneficente. 

Em 2013, o GEA envolveu a Educação 
Infantil na construção de um jardim 
vertical, atividade planejada por um 
grupo de alunos da 3ª série, como 
parte do projeto Sustentandrews. 
Segundo Alice Ballesté, presidente 
do GEA, esta experiência surpreen-
deu pela participação das crianças. 
“Com disciplina e entusiasmo, todos 
trabalharam com prazer. Foi de fato 
um momento muito produtivo”, 
comenta Alice”.


