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O prOjEtO EDucAtivO DO ANDrEws
um dos principais valores e garantias de uma socie-

dade democrática é a liberdade de pensamento e de 
expressão. Isso é assegurado, em boa parte, pela liberdade 
de ensino e pela pluralidade de sua rede escolar. Por-
tanto, a maior riqueza de um sistema educacional está 
na sua diversidade. Especialmente na Educação Básica, é 
importante dar condições para que surja e prospere toda 
diversidade pedagógica, enriquecendo as possibilidades 
para os alunos e melhor atendendo a sociedade. 

Esse ideal é reconhecido pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996) que sugere que, 
uma vez assegurado a todos os brasileiros uma base 
educacional comum e de qualidade a que todos têm 
direito, o sistema escolar se desenvolva orientado por um 
ideal de diversidade, em oposição ao de padronização. 
A lei autoriza e até encoraja que cada estabelecimento 
de ensino desenvolva o seu próprio Projeto Pedagógico, 
de acordo com sua identidade e vocação institucional, 
como faz o Andrews. 

Fundado em 1918, o Andrews foi um dos primeiros 
colégios do Rio de Janeiro a propor uma educação de 

qualidade sob uma ótica leiga, predisposto a favorecer 
o convívio de meninos e meninas de diferentes credos. 
Também se distinguiu por acolher, sem discriminar, filhos 
de casamentos desfeitos. Já surgiu singular e diferenciado: 
leigo e misto, o que era pouco comum então.

Um de seus principais encantos foi, e ainda é, o 
saudável convívio de filhos de famílias de origens di-
versas que identificam no Andrews uma boa opção para 
a socialização e educação de seus filhos. 

Por tudo isso, o Andrews proporciona desde sempre 
um ambiente educacional democrático e diversifica-
do. 

Em sua trajetória de contínuos avanços, sem vincular-
se exclusivamente a uma teoria ou linha pedagógica, o 
Colégio pôde amadurecer um Projeto Educativo próprio, 
de acordo com sua identidade e vocação institucional, 
fruto de amplas reflexões de toda a equipe. 

Esta edição mostra um breve recorte do Projeto Edu-
cativo do Andrews, explicitando princípios e objetivos 
que inspiram suas práticas. Confira.

MANhã DA fAMíliA AMpliA O cONvíviO E cOMpArtilhA O trAbAlhO DEsENvOlviDO cOM As DifErENtEs liNguAgENs
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ObjEtivOs gErAis
A essência de uma escola é seu projeto pedagógico e o 

ideal de homem que ela se propõe a formar. Em torno 
disso, aglutina-se toda uma comunidade que se identifica 
com os mesmos valores, concepções de educação e estilos 
de vida. 

O Colégio se propõe a atender famílias para quem Edu-
cação é prioridade. Que acreditam na importância de uma 
sólida formação como a melhor herança a legar a seus 
filhos: uma educação que envolve aspectos emocionais, 
sociais e intelectuais. 

Mais do que transmitir certos conhecimentos, importa 
levar o aluno a desenvolver vínculos saudáveis de relação 
com o saber, com base na autoconfiança, para que ele seja 
o sujeito autor de sua trajetória pessoal, adqui-
ra senso crítico, capacidade de avaliação e de 
decisão. Para isso, desde a Educação Infantil, o 
professor atua como mediador na construção 
do conhecimento, estimulando a criatividade 
e fomentando o espírito de pesquisa. Esse 
processo é aprofundado nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, quando são estimuladas a 
pesquisa e a articulação entre os conhecimen-
tos científicos, do cotidiano e da vida. No se-
gundo segmento do Ensino Fundamental (6º 
ao 9º ano), a iniciativa e a autonomia passam  
a influenciar mais o ensino-aprendizagem e o 
aluno é conscientizado a se responsabilizar pela 
produção do seu saber.

No Ensino Médio, o estudante deverá se 
perceber como agente construtor de seu pro-
jeto pessoal, gerenciando sua vida escolar de 
forma cada vez mais autônoma e consequente. 
Quando o jovem consegue isso, ganha domínio 
sobre o que se pode considerar um atributo es-
sencial à maturidade: a capacidade de planejar a própria 
vida, avaliar sacrifícios e renúncias, realizações e conquis-
tas, definir objetivos e trabalhar para alcançá-los.

O Colégio pretende, em parceria com as famílias, des-
pertar a sensibilidade e o interesse intelectual do aluno, 
formar público leitor e capaz de reconhecer e apreciar as 
mais diversas formas de manifestação cultural.

As atividades propostas são contextualizadas e signifi-
cativas para o aluno, condição   indispensável para que se 
desenvolva uma aprendizagem efetiva. O desafio está em 

visitA à ExpOsiçãO DE 
sEbAstiãO sAlgADO 
NO jArDiM bOtâNicO

prOMOvEr EDucAçãO DE quAliDADE E A 
cONstituiçãO DE viDAs EM quE sE hArMONizEM 

êxitO AcADêMicO E rEAlizAçãO pEssOAl

EstiMulAr O DEsENvOlviMENtO DA 
AutONOMiA, DA AutOriA iNtElEctuAl                             

E DA DispOsiçãO pArA AprENDEr

prOpOrciONAr O AMADurEciMENtO                          
DO prAzEr iNtElEctuAl

OriENtAr A fOrMulAçãO                                              
DE prOjEtOs pEssOAis DE viDA

levá-lo a valorizar a cultura como algo acessível e praze-
roso e a adquirir conhecimentos básicos a partir dos quais 
poderá, mais tarde, fazer suas próprias escolhas.

O Andrews busca dar ao aluno plenas condições de 
prosseguir na sua vida acadêmica com uma sólida forma-
ção geral que o qualifique a ser aceito e a cursar, futura-
mente, com segurança, as melhores instituições de ensino 
superior. Principalmente aquela que ele vier a escolher.   
O que deve predominar ao fim do caminho percorrido é, 
sobretudo, a realização pessoal do aluno.
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cONDiçãO huMANA E cONvivêNciA 
NO cENtrO DO AprENDizADO

OColégio acredita ser também de 
sua atuação educativa ensinar a 

conviver. 
Para dar conta desse ambicioso ob-

jetivo, impõe-se uma pré-condição não 
menos abrangente: ensinar aos alunos 
a Condição Humana. Assim, esses dois 
conteúdos aparecem sempre como pano 
de fundo e intencionalidade para todas 
as atividades propostas. 

Seguem abaixo alguns conceitos es-
senciais dos pressupostos teóricos que 
fundamentam o Projeto.

cONcEitOs EssENciAis                         
DO prOjEtO EDucAtivO

• Homem - Um ser pluridimen-
sional, o Homem é sempre ativo na 
relação cognitiva. Portanto, ele é sujeito 
no permanente processo de construção 
do conhecimento e de sua própria au-
tonomia.

• Pressuposto da racionalidade - O Homem é um ser 
dotado de razão. Tem o potencial cognitivo de pensar o 
mundo, de reconstruir no pensamento, nos conceitos, o 
mundo da natureza e de reordená-lo - inclusive socialmente 
- com o auxílio de critérios racionais. A faculdade de julgar, 
pensar, argumentar é uma potencialidade que precisa ser 
desenvolvida no decorrer da vida.

• Pressuposto antropológico - O Homem é produto do 
meio, mas não é um mero reflexo das estruturas macros-
sociais e microssociais. Existe uma singularidade que lhe 
permite responder a esse mundo, modificando-o.

• Pressuposto psicológico da atividade - Não é apenas 
o mundo que age sobre a criança, mas é também ela que 
age sobre o mundo. Pensamento e linguagem se retroali-
mentam. Sem ação não haveria pensamento, não haveria 
argumentação. 

• Pressuposto psicológico da amoralidade - A criança 
não nasce boa nem má. Os valores e conteúdos morais são 
contextualizados, dependem do momento histórico, da cul-
tura, da maneira como a sociedade os define. A construção 
da moralidade resulta de um processo de conscientização, 
da inserção da criança num mundo social. Ela constrói sua 
própria consciência.

rEspEitO às siNgulAriDADEs                    
E às DifErENçAs

para o Andrews, a construção da moralidade resulta de 
um processo de inserção nos universos familiar e social. 

A consciência moral se desenvolve gradativamente à medida 
que a criança constrói e reconstrói a sua visão de mundo.

O Colégio busca sempre favorecer boas condições de 
convívio, mas preserva, acima de tudo, o espaço de cada 
indivíduo, com sua personalidade, história e tudo que ele 
tiver de singular, marcas de identidade. De um lado, preten-
de garantir o lugar de todos e de cada um no grupo, mas 
também entende que se deve respeitar o que for de esfera 
particular. Certas dimensões da vida são realmente de foro 

íntimo, particular: mesmo as crianças têm direito à priva-
cidade, que deve ser respeitada, e o ambiente da escola é o 
da esfera pública. 

O Andrews valoriza a convivência harmoniosa das di-
versidades e atua junto aos alunos, estimulando atitudes de 
respeito ao outro e, especialmente, desenvolvendo posturas 
positivas frente à diferença, conscientizando-os da riqueza 
que esta vem trazer para todos. Por outro lado, são assegu-
radas as condições para que o convívio – inclusive entre as 
diferentes faixas etárias – ocorra sempre de forma saudável 
e que todos sejam respeitados.

AluNOs 
DO grêMiO EM 
AtiviDADE cOM 

A EDucAçãO 
iNfANtil
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AutOriA, AutONOMiA                                
E DivErsiDADE

um dos maiores desafios da Con-
dição Humana é constituir-se 

um sujeito autor e autônomo; isso 
significa ser capaz de conceber e 
criar produções próprias, interfe-
rir no mundo, trabalhar e deixar 
sua marca. Através da autoria, o 
sujeito se faz mais humanizado e 
tem acesso a uma condição mais 
plenamente humana.

AutOriA
É importante que o aluno se 

reconheça e seja reconhecido pelo 
grupo como autor. Não se trata, 
portanto, de uma questão objetiva 
e intelectual, mas envolve aspec-
tos sociais e subjetivos, tais como 
experiências compartilhadas e o 
desejo de aprender de cada um.

O Andrews colabora para fazer 
prosperar em cada um o que há de 
melhor para o desenvolvimento 
das próprias potencialidades, 
ajudando em sua preparação para 
o futuro.  

AutONOMiA
O principal objetivo da edu-

cação é a autonomia, que signi-
fica ser governado por si mesmo.                              
Trocar pontos de vista com os 
alunos, para que eles se tornem 
capazes de tomar decisões por eles 
mesmos, incentiva o desenvolvi-
mento da autonomia.

Autonomia, porém, não é a 
mesma coisa que liberdade com-
pleta, mas significa ser capaz de 
considerar os fatores relevantes 
para decidir qual deve ser o melhor 
caminho da ação. Enquanto na 
consciência moral aparecem ques-
tões de certo-errado, na autonomia 
intelectual aparecem questões de 
verdadeiro-falso. Confrontar opi-
niões é melhor do que os métodos 
tradicionais, cujo objetivo é fazer 
com que os alunos dêem respostas 
“certas”.

fluêNciA NA prODuçãO tExtuAl

AprEsENtAçãO DE circO DOs AluNOs DO 6º ANO

trAbAlhO fEitO pElOs AluNOs DO 2º ANO
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As ArtEs plásticAs,                                      
O tEAtrO E O briNcAr

A lguns autores propõem o jogo, 
o brincar, como uma forma de 

protoescrita, de uma maneira arcaica, 
embrionária de se escrever. Haveria 
nesse brincar, por parte da criança, 
todo um investimento lúdico que 
possibilitaria em grande parte o pro-
cesso de subjetivação. Através dele, a 
criança se estruturaria como sujeito, 
como autor. Esse enfoque também 
pode se aplicar às atividades ligadas 
ao ensino das Artes, elucidando seu 
papel na educação escolar.

As aulas de Teatro no Andrews 
possibilitam aos alunos outras expe-
riências além da atuação. A concepção 
e a montagem de uma peça teatral 
pode ser uma vivência das mais 
intensas e significativas. As diversas 
competências envolvidas propiciam 
as mais variadas modalidades de au-
toria. O teatro se confirma como uma 
atividade altamente favorecedora de 
autoria e emancipatória do sujeito, 
que traz relevante contribuição para 
o trabalho do Colégio, assim como a 
educação musical, a dança e a expres-
são corporal.

Ao interferir concretamente sobre 
o mundo que o cerca, o sujeito reali-
za investimentos subterrâneos em si 
mesmo. O mais precioso não é o que 
fica registrado na folha de papel, mas 
as mudanças que se operam na sub-
jetividade do aluno. Dessa forma ele 
vai gradativamente se reconhecendo 
como autor.

A busca pela possibilidade de au-
toria não deixa de ser uma busca por 
um Ideal de Humanidade que tem 
conotações estéticas: existe beleza no 
ser humano pleno, capaz de se fazer 
autor e que, ao deixar sua marca no 
mundo, consuma uma possibilidade 
que torna singular a espécie humana. 
Este é o objetivo e a arte do professor, 
do terapeuta, do educador: possibilitar 
que através do acesso à autoria, o su-
jeito assuma sua potência, tornando-se 
mais pleno, mais humano.

AprEsENtAçãO 
DE MúsicA

AprEsENtAçãO DE tEAtrO

trAbAlhO 
DE ArtEs 

plásticAs
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i M p r E s s O

cONhEciMENtO,                      
AprENDizAgEM E ENsiNO

Oconhecimento é produzido na inte-
ração com o mundo. Seu processo 

de construção se dá a partir da ação do 
sujeito sobre o objeto do estudo. Na 
visão do Andrews, é uma interpretação, 
uma significação, uma representação 
de mundo.

Interativo, integrativo e estruturante, 
o conhecimento se organiza na dialética 
dos ensaios e erros, nas retificações que 
introduzem as diferenças, nos fracassos 
que fazem surgir as contradições e nas 
sínteses que promovem os progressos. 
Envolve percepções, discriminações, 
concepções e enunciados, que crescem 
em complexidade. 

A cognição não é composta apenas 
pela dimensão racional. É preciso con-
siderar também a relação e o desejo. 
Assim, essas diferentes dimensões se 
articulam no processo de construção 
do conhecimento e da constituição do 
sujeito.

AprENDizAgEM E ENsiNO 
A aprendizagem é um processo que antecede, suce-

de e ultrapassa o ato de ensinar. Integra circunstâncias 
cognitivas, afetivas e sociais do ser humano. Propicia 
a reconstrução, integração e expansão da capacidade 
de síntese, sedimentando a autonomia. Opõe-se, por 

visitA AO MusEu DE ArtE DO riO - MAr

conseguinte, às posturas que imprimem conceitos e 
experiências de fora para dentro, na suposição de que 
o ponto de partida é uma criança vazia, sem conheci-
mentos ou ideias próprias.


