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AS CIÊNCIAS HUMANAS E O 
APRIMORAMENTO DA DEMOCRACIA
OAndrews concede grande prioridade às Humani-

dades e às Ciências Sociais. Os conteúdos aborda-
dos por essa área de conhecimento são especialmente 
pertinentes e relevantes, na medida em que são capazes 
de produzir sentido e de enriquecer a existência de 
uma pessoa, alargando seus horizontes. Favorecem 
também a capacidade de colocar-se no lugar do outro 
– condição para a construção de sociedades solidárias 
e democráticas. Especialmente em uma perspectiva de 
longo prazo, a Educação Humanista contribui para o 
aperfeiçoamento da democracia.

O Andrews busca desenvolver a capacidade de leitura 
de mundo dos alunos, tendo como eixo fundamental a 
Condição Humana. O Colégio acredita que aprender a 
conviver com a diferença e com o outro é a base para a 

construção de um cidadão. E compromete-se a garantir 
um ambiente escolar que acolha crianças e jovens de 
diferentes origens, credos, etnias e configurações fa-
miliares, ensinando-os a se respeitarem uns aos outros.                 
É importante que todos se sintam em segurança e livres 
de qualquer constrangimento, pois confiança e cuidado 
são fundamentais em todo processo educativo.

Esses princípios e objetivos são norteadores, con-
ferem sentido e intencionalidade à atuação docente.    
Dessa forma, os professores assumem a responsabilidade 
de encarnar o projeto da instituição e de, efetivamente, 
“fazê-lo acontecer” em cada sala de aula e atividade 
proposta.  

A presente edição traz um recorte desse trabalho. 
Confira.
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CONVÍVIO SOCIAL NOS CONTEXTOS 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

Na Educação Infantil e no Ensino Funda-
mental I (do Maternal II ao 5o ano), a 

concepção do trabalho na área de Ciências So-
ciais considera as dimensões do tempo históri-
co, espaço geográfi co e sujeito social de forma 
integrada. O objetivo pedagógico balizador é 
o de que os alunos aprendam a identifi car o 
próprio grupo de convívio social e as relações 
que estabelecem entre si e com outros gru-
pos, em diferentes tempos históricos e espaços              
geográfi cos.  

Da Educação Infantil ao 1o ano, para que os 
alunos possam construir, de forma progressi-
va, os conceitos históricos de tempo e espaço, 
as principais operações em jogo nas aprendi-
zagens são a identifi cação de fatos e informa-
ções (sociais e geográfi cos) e a comparação 
por semelhança e diferença. Nessa faixa etá-
ria, a vida cotidiana é elemento fundamental: 
onde e como as pessoas vivem? Todos vivem 
da mesma maneira que nós? Sempre se viveu 
como hoje? Como são as famílias? Em que so-
mos iguais? Em que somos diferentes?

Os estudos desenvolvidos na área de Ciên-
cias Sociais, atualmente, são:

Maternal II – Eu e os outros: a vida coti-
diana de cada um em relação a dos outros co-
legas da turma, no Rio de Janeiro, em 2014 
(tempo histórico e espaço geográfi co comuns 
a todos).

Pré-escola I – A vida do índio: o cotidiano 
dos alunos que moram no Rio de Janeiro em 
relação ao da tribo Munduruku, na Amazônia, 
Pará e Mato Grosso (mesmo tempo histórico e 
espaço geográfi co diferente).

Pré-escola II – A vida na Pré-história: com-
paração da vida atual no Rio de Janeiro com 
a de uma comunidade do período neolítico, 
marcado pelo processo de sedentarismo (tem-
po histórico e espaço geográfi co diferentes).

1º ano – a vida na Tribo Massai - um olhar 
para a África: comparação da vida atual no Rio 
de Janeiro com a das tribos Massais, grupo ét-
nico africano seminômade, localizado na Tan-
zânia (mesmo tempo histórico e espaço geo-
gráfi co diferente).

TURMA DA PRÉ-ESCOLA II NO PASSEIO AO PARQUE LAGE

O 2O ANO VISITOU O MUSEU DA REPÚBLICA

TRABALHO DE ESTUDOS SOCIAIS DO 1O ANO
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PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO: 
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Do 2o ao 5o ano do Ensino Fun-
damental, os alunos continuam 

a ampliar seus conhecimentos em 
Estudos Sociais. Nesse período, eles 
ganham condições, progressivamen-
te, de desenvolver as noções de tempo 
e espaço. Isso possibilita ir além da 
identifi cação e comparação de seme-
lhanças e diferenças, passando a com-
preender processos de transformação 
(fenômenos sociais e geográfi cos) e 
a estabelecer relação entre o passado, 
o presente, o futuro.  

Prossegue o aprendizado da lei-
tura social do entorno do aluno e de 
outros grupos sociais, na dimensão 
tanto histórica, como geográfi ca. 
Novas categorias conceituais, como 
paisagem e território (bairro, cidade, 
município, estado, país), são enfatiza-
das, considerando que esses espaços 
são resultado de processos histórico, 
cultural, econômico e político.

São desenvolvidos os seguintes 
estudos:

2º ano – A vida cotidiana no Rio 
de Janeiro no início do século XX: 
comparação com a atualidade (tempo 
histórico diferente e mesmo espaço 
geográfi co).

3º ano – A cidade do Rio de Ja-
neiro passa a ser considerada em sua 
organização estrutural (ruas, bairros 
e cidade). O olhar local do aluno é 
ampliado, do bairro onde vive para 
a percepção geográfi ca e histórica 
da sua formação. Para compreender 
o presente, é necessário perceber as 
causas das transformações nas paisa-
gens e organizações sociais.

4º ano – O estudo do município 
é ampliado, incluindo as diferentes 
formas de se morar e os problemas 
enfrentados no dia a dia, além da 
relação entre a forma de ocupação e 
a geografi a da cidade. A noção de que 
o Estado do Rio de Janeiro é cons-                                                                      
tituído por vários municípios favo-
rece a ideia de inserção político-ge-
ográfi ca e sua dimensão histórica. 

5º ano - O Brasil passa a ser o 
foco do estudo. Pesquisar o país onde 
se vive, relacionando localização, 
divisão política, paisagens com o 
modo como o território foi ocupado. 
Entender suas atividades econômi-
cas e seus períodos políticos forma 
uma rede de fatos interligados para 
aprender a respeitar, conviver com 
as diferenças e intervir de maneira 
consciente como cidadão.

O 4O ANO VISITOU O CORCOVADO

O 5O ANO FOI AO MUSEU DE ASTRONOMIA

O 3O ANO CONHECEU A COBAL
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DIREITOS E DEVERES DE UMA 
SOCIEDADE DEMOCRÁTICA

Oobjetivo da História é fornecer 
aos alunos subsídios para a 

compreensão da realidade na qual 
estão inseridos como indivíduos por-
tadores de uma vontade particular, 
mas também como parte de algo mais 
complexo, acima de suas vontades 
e direitos, que é a sociedade, para a 
qual devem concorrer com espírito 
crítico, marcado pela ponderação de 
interesses individuais e sociais.

Além disso, em concordância com 
o Projeto Pedagógico do Colégio 
Andrews, outros objetivos do ensino 
da História são os de permitir aos 
jovens identifi car e analisar os valores 
advogados pela humanidade, suas 
relações com as diversas instituições 
e as infl uências que exerceram na 
História.

A História, ciência que busca des-
vendar o passado da Humanidade, é 
uma disciplina privilegiada para este 
fi m, uma vez que permite chamar a 
atenção para os diferentes momentos 
das sociedades humanas e estudar 
como se deram as relações entre os 
homens nesses diversos períodos.

Assim, o estudo de temas como 
as formas de organização política e 
econômica das diversas sociedades 
humanas ajuda os alunos a com-
preender as relações de poder que 
se estabeleceram entre os homens 
no passado, o que lhes permite ter 
melhores instrumentos para refl etir 
sobre a realidade em que vivem. 
Perceber os interesses que moveram 
homens e mulheres a tomar decisões 
que infl uenciaram tanto suas vidas 
individuais, quanto a vida em socie-
dade, é essencial para que possam 
atuar e conviver de forma menos 
condicionada e mais autônoma com 
os outros que os cercam.

Neste sentido, a valorização da 
Democracia como elemento funda-
mental para a vida social, baseada no 
conceito de respeito a si próprio e 
ao outro, é uma das principais pre-

PALESTRAS, OFICINAS DE TRABALHO E MESAS-REDONDAS MARCARAM  
A SEMANA DE HISTÓRIA COM O TEMA “50 ANOS  DO GOLPE”

ocupações da equipe de professores 
de História, em todos os segmentos 
e séries da vida escolar.

Desde o 6o Ano do Ensino Fun-
damental II, quando a disciplina é 
introduzida de forma autônoma no 
currículo, até a 3a Série do Ensino 
Médio, destacam-se, nos conteúdos 
ensinados, ou por “negação” (por 
exemplo, o estudo do Absolutismo 
Monárquico), ou por “afi rmação” 
(por exemplo, o tema Democracia 
na Grécia Antiga), a questão dos 
valores democráticos desenvolvidos 
pelas sociedades.

Em 2014, foi realizada a Semana 
de História, com o tema: “50 anos 
do Golpe”, na qual os alunos do 9o 
Ano do Ensino Fundamental até a 3a 
Série do Ensino Médio participaram 
de palestras, mesas-redondas e ofi -
cinas de trabalho referentes aos 50 

anos do movimento político-militar 
de 1964.

O evento lembrou aos alunos que 
eles fazem parte de uma geração 
que chegará à idade do voto em um 
contexto de pleno funcionamen-
to das instituições democráticas.                              
No Brasil, cuja história é marcada                                                                      
por sucessivos golpes e contra-
golpes, essa é uma conquista ain-
da recente. É importante que os                                                               
adolescentes tenham consciência 
de que essa é uma circunstância 
extremamente afortunada e deve                                                                                            
ser vivida e valorizada como privi-
légio em relação às gerações que os 
antecederam. 

Com isso, o Colégio ressalta que 
as novas gerações devem ter consci-
ência de que o aperfeiçoamento da 
nossa democracia é um desafi o que 
lhes caberá assumir.
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AS RELAÇÕES SOCIAIS E A 
DIVERSIDADE CULTURAL

AGeografi a tem como grande desafi o investigar 
como as relações entre os seres humanos reor-

ganizam nossa morada (a Terra). A escola do século 
XXI tem, também, a tarefa de contribuir para a 
formação de cidadãos responsáveis por um futuro 
melhor para todos. Nesse campo, a Geografi a tem 
muito a colaborar, despertando no aluno a percep-
ção de que o espaço não seja algo pronto, acabado.    
Ao contrário, é fruto de embate de diferentes forças 
econômicas e políticas e está em permanente (re)
confi guração. As práticas educativas do Andrews 
incentivam os alunos a refl etirem sobre os processos 
de organização espacial da cidade.

Algumas vivências práticas ilustram as temáticas 
discutidas em sala de aula. Os alunos visitaram os 
trabalhadores das salinas em processo de desativação, 
em Cabo Frio. As histórias ouvidas contribuíram 
para a percepção de que as versões sobre as questões 
sociais e humanas são várias, além das presentes 
em livros e publicadas pelos meios de comunica-
ção. Conversas com moradores de comunidades 
impactadas pelos processos de “pacifi cação”, e ou-
tros que perderam suas casas para a construção de                                                                                        
algum equipamento olímpico, revelaram depoi-
mentos de pessoas de “carne e osso”, e não de 
personagens de matérias jornalísticas.

Tais atividades não têm por objetivo apresentar 
a versão “correta”, mas possibilitar a construção de 
uma percepção própria de cada aluno, a partir de 
uma atuação pedagógica voltada para a autonomia 
e a aceitação da diversidade. O 7O ANO CONHECEU O COMPLEXO LAGUNAR

O 6O ANO FEZ UM LIVRO CLIPE DE HISTÓRIA

APRESENTAÇÕES DO 8O ANO E DO 9O ANO NA SEMANA DE CULTURA, ARTE E INFORMAÇÃO – CAI NESSA
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I M P R E S S O

A NECESSIDADE DO PENSAR                           
E SUA INEVITABILIDADE

ASociologia, estudada 
no Ensino Médio, tem 

o objetivo de introduzir 
as principais questões 
conceituais e metodoló-
gicas das Ciências Sociais 
(Sociologia, Antropologia 
e Ciência Política), atra-
vés do estudo dos três 
paradigmas fundantes do 
conhecimento socioló-
gico – Marx, Durkheim e 
Weber, que discutem algu-
mas questões que tratam                                                          
da compreensão da rea-
lidade social. Assim, pro-
move-se uma refl exão sobre como se 
projetam as relações sociais cotidia-                                                   
nas em geral no mundo e, em parti-
cular, a partir da diversidade cultural 
brasileira.

A Filosofi a, em seu papel mais 
específi co, apresenta aos alunos do 
Ensino Médio os principais fi lósofos                                                                
e as mais importantes escolas fi losó-
fi cas desenvolvidas pela Humanidade. 
A partir de conceitos e refl exões ela-
borados pelas diversas vertentes do 
pensamento fi losófi co, busca-se pen-
sar sobre o mundo atual, a realidade, 

para que o aluno possa desenvolver 
por conta própria, como indivíduo 
autônomo, o gosto pela capacidade 
de refl etir sobre a sua própria exis-
tência individual.

As fontes de estudo potencializa-
doras do pensamento são resultado 
de uma seleção estratégica de alguns 
problemas fi losófi cos, entre muitos 
possíveis, em especial, a história 
que diz respeito a cada um de nós... 
Afi nal... é disso que trata a Filosofi a: 
de pensar sobre o pensamento. 

A experiência do pensar pode 

partir de Platão, Aristóteles 
ou Nietzsche e alcançar os 
pensamentos dos alunos, 
ou, então, os alunos é que, 
com suas ideias sobre a 
realidade, promovem um 
encontro com os fi lósofos 
e sua fi losofi a. Em comum 
o pressuposto da neces-
sidade do pensar e a sua 
inevitabilidade.

Para isso, são desenvol-
vidas atividades como o 
FINCA (Festival Identidade 
e Narrativa de Curtas do 
Andrews). O festival de 

vídeos de curta-metragem se apropria 
dos temas que o Colégio escolhe para 
cada ano e, com base na utilização 
de recursos e técnicas de audiovisu-
al, procura motivar e incentivar os 
alunos, proporcionando uma “alfa-
betização cinematográfi ca”.

Com isso, combina os conceitos 
sociológicos, fi losófi cos e relacionais, 
já que o roteiro tem uma grande 
relevância e dá a oportunidade aos 
alunos de deixarem-se atravessar 
por aquilo que atravessamos pelo 
caminho.

SÓ A BAILARINA QUE NÃO TEM:                                                           
FILME ELABORADO PARA O FINCA –                                      
FESTIVAL IDENTIDADE E NARRATIVA                                                                         

DE CURTAS DO ANDREWS


