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MEDIADORES DE PALAVRAS: 
REFLEXÕES E EXPERIÊNCIA PRÁTICA
Para refletir sobre o tema 

do ano – Que impor-
tância damos, hoje, às pa-
lavras? – o Andrews recebeu 
a psicopedagoga Heloisa 
Padilha, no último dia 8 de 
junho, para conversar com 
os pais dos alunos.

A palestrante iniciou sua 
fala ressaltando o papel que, 
desde a tenra infância, as fa-
mílias exercem perante seus 
filhos como “mediadoras 
de palavras”. É com elas 
que as crianças aprendem 
a nomear cada objeto, cada 
situação e cada emoção. 
Mais tarde esse papel é tam-
bém desempenhado pela 
escola, que ajuda, assim, os 
alunos a se apropriarem das 
palavras e a desenvolverem 
seus próprios discursos.

Na segunda parte do 
encontro, Heloisa propôs 
aos participantes uma ex-
periência com a técnica 
de “apagamento”, que 
consiste no exercício de, 
pelo apagamento de textos 
preexistentes, reescrever 
sentidos e produzir autoria. 
Munidos de lápis de todas 
as cores, cada um pôs mãos 
à obra e, a partir de um 
mesmo texto, escreveu um 
novo texto.

Ao final do evento, foi 
unânime a constatação da 
sempre surpreendente di-
versidade de novos textos 
e do quanto este tipo de 
vivência pode favorecer a 
autoria de pensamento, a 
flexibilidade e a construção 
de novos sentidos.

OS PAIS ASSISTIRAM À PALESTRA DE HELOISA PADILHA E 
PARTICIPARAM DA EXPERIÊNCIA DE REESCRITURA DE TEXTOS 
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O DESAFIO ESTÉTICO DE TRANSFORMAR 
Nas aulas de Arte, os alunos do 

8º ano foram instigados a olhar 
objetos do cotidiano e a descortinar 
suas formas, volumes e texturas. As-
sim, iniciaram suas naturezas-mor-
tas, utilizando apenas o carvão, e 
imprimiram no papel suas observa-
ções estéticas através de belas com-
posições artísticas. 

“A natureza-morta é um gênero 
das Artes Visuais que tem como tema 
principal os objetos inanimados, 
com o objetivo de mostrar suas qua-
lidades e transformá-los em obras de 
arte. O desenho de observação é um 
exercício em que se utiliza um mo-
delo real para desenvolver a percep-
ção visual”, explica a Profa Lisiane 
Almeida.

CAMILA BRUXELLAS ALKAIM

CAROLINA SOUZA MACHADODORA RABELLO DE BARROS AZEVEDO

YASMIN LEMLE MARCONDESLUCIANA COUTINHO REIS
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A NATUREZA-MORTA CRIATIVA
Osegundo desafio do 8o ano foi transformar 

as naturezas-mortas dentro de princípios 
estéticos modernos e contemporâneos. Em 
aula teórica, os alunos conheceram naturezas-
-mortas de Arcimboldo a Duchamp, percebe-
ram as várias facetas e interpretações possíveis 
e entenderam que a “expressão essencial de 
uma obra depende quase inteiramente da 
projeção do sentimento do artista; obtido a 
partir do modelo, e não da exatidão orgânica 
deste” (Henri Matisse).

“Os alunos refizeram suas naturezas-mor-
tas a partir de escolhas estéticas. Transforma-
ram o modelo real e, assim como Cézanne, 
transmutaram simples objetos do cotidiano 
em objetos de contemplação. Brincaram com 
a forma, extrapolaram a realidade, experi-
mentaram novos materiais. Criaram com-
posições geométricas, abstratas, surrealistas, 
mas, sobretudo, imprimiram sua persona-
lidade. Sinalizaram suas escolhas e gostos 
estéticos. Mostraram-se prontos para mais 
uma etapa: o desenvolvimento da linguagem 
pessoal”, conta Lisiane Almeida.

JULIA MOREIRA SOUTO

CAMILA BRUXELLAS ALKAIM

AMANDA FREITAS MIZRHAIM

LUCIANA COUTINHO REIS (ACIMA) 
E CAROLINA SOUZA MACHADO                         

(À DIREITA) 
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CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM 
OU POÉTICA PESSOAL

Para iniciar o processo de cons-
trução da linguagem pessoal, 

cada aluno escolheu um artista para 
estudar e entender como ele cons-
truiu sua poética, seu estilo. Após a 
análise estética das obras desse artis-
ta, seguiu-se, então, uma produção 
em sequência, na qual cada trabalho 
gerou o seguinte, com a liberdade de 
escolha de técnicas, materiais, estilos 
e temáticas. Dessa maneira, os alunos 
puderam identificar e reconhecer 

suas necessidades expressivas e po-
éticas e ver que o caminho artístico 
de cada um se construiu durante o 
próprio caminhar.

“Perceber que uma obra de arte se 
constitui dentro do processo investi-
gativo do artista é um dos principais 
objetivos da aula de Artes Visuais no 
8º ano. Para isso, os alunos conceitu-
aram, analisaram e identificaram os 
elementos que compõem a imagem, 
relacionando-os a possíveis sentidos, 

reconhecendo-os em imagens, em 
seus trabalhos e nos dos colegas. 
O resultado foi um universo rico e 
diverso de propostas artísticas em 
que cada jovem pode realizar sua 
autoria com uma poética particular, 
potente e criativa, pois cada um tem 
sua singularidade, sua própria ma-
neira de existir no mundo, assim na 
vida como na arte”, observa a Profa 
Cacau Marçal.

TRABALHOS DE GIOVANNA BARTHEL PERON GOMES MONTEIRO
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ALUNOS DA NEW YORK UNIVERSITY 
VISITARAM O ANDREWS

D ia 15 de junho, o Andrews recebeu a visita de 13 
estudantes da New York University (NYU). O gru-

po de mestrandos e doutorandos em Educação veio ao 
Brasil, conduzido pelo Professor Erick Dietrich, para 
conhecer o sistema educacional brasileiro e seus desafios. 
Os focos de interesse foram o Ensino Médio, as formas 
de acesso ao nível superior e a avaliação de possíveis 
impactos e desdobramentos das políticas de cotas e 
ações afirmativas implementadas no Brasil, sendo este 
último a especialidade do pesquisador Professor Ollie 
Johnson, que também acompanhou os universitários.

A programação incluiu visitas a universidades pú-
blicas e privadas como PUC, UFRJ, UERJ e a Universi-
dade Federal da Bahia. Na Educação Básica, o Colégio 
Andrews foi escolhido como instituição representante 
da rede privada.

Os visitantes foram recebidos pela Professora Beatriz 
Miné, Orientadora Pedagógica do Ensino Médio, pelo 
Professor Francisco Vasquez, coordenador de Inglês, e 

pelo Professor Pedro Flexa Ribeiro, diretor do Andrews. 
No encontro, foi apresentado um painel sobre o Ensino 
Médio, seu currículo e como o Colégio busca apoiar 
seus alunos na construção de seu Projeto Profissional 
Universitário (PPU). Foram abordados temas como 
evolução nas formas de acesso ao nível superior, bem 
como um panorama geral do sistema de ensino brasileiro.

Os alunos da 2a e da 3a série interagiram com os 
representantes da NYU, aproveitando a chance para in-
dagar sobre a graduação e os estudos no exterior, cursos 
oferecidos pela NYU, formas de ingresso, procedimentos 
de inscrição (application), vida no campus e alojamento 
em dormitórios, entre muitas outras perguntas, todas 
formuladas em inglês.

O encontro trouxe uma rica oportunidade de inte-
ração e de conhecimento mútuo, ampliando horizontes 
e compreensão das diferentes realidades dos sistemas 
de ensino.

O SISTEMA EUCACIONAL BRASILEIRO E AS FORMAS DE ACESSO AO ENSINO 
SUPERIOR FORAM TEMAS DE INTERESSE DOS UNIVERSITÁRIOS ESTRANGEIROS
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I M P R E S S O

REFORMA NO PÁTIO NOVO
Em continuidade às mudanças já iniciadas, que têm 

a finalidade de melhorar as condições de segurança 
e conforto que o Andrews oferece, serão realizadas em 
agosto as reformas do Pátio Novo e dos portões. Essas 
obras complementam as que foram executadas em 2015 
e reforçam a segurança ao acesso e à saída do Colégio. 

Está prevista a remoção do portão externo junto à cal-
çada e a instalação de outro mais acima, junto à entrada 
do Pátio Novo. Dessa forma, será criado um recuo que 
funcione como área de escoamento entre a calçada e a 
área interna. A ampliação do campo visual dará melhores 
condições de controle e de segurança.


