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9O ANO REALIZOU TRABALHO UNINDO 
CONTEÚDOS DE ARTE E CIÊNCIA

Apart i r  da  proposta 
das Professoras Re-

nata Mello, de Ciências, e 
Lisiane Bacelar, de Arte, 
as turmas do 9º ano reali-
zaram trabalhos artísticos, 
criados e executados com 
plena liberdade poética.                                  
“A intenção da atividade foi 
unir duas áreas do conhe-
cimento que possuem ob-
jetivos semelhantes, ambas 
investigam, representam, 
refletem sobre a realidade”, 
conta Lisiane. 

Intitulado “Arte e Ciência - A dispersão da luz”, o 
trabalho foi realizado com base no conteúdo de Física – 
decomposição/dispersão da luz. A capa icônica do álbum 
The Dark Side of the Moon sintetizou perfeitamente 
essa união com os conteúdos de Ciências. Os alunos 
conheceram o Impressionismo, ainda no 1º semestre, 
e o movimento integrou a tarefa porque o campo de 

4O ANO RECEBEU O AUTOR DE 
QUADRINHOS MARCOS NOEL

Oestilo história em quadrinhos foi escolhido pela 
Profª Gisele Noel, de Português, para apresentar os 

conteúdos ‘Onomatopeia’ e ‘Interjeição’ aos alunos do 
4º ano. De 6 a 8 de outubro, as turmas participaram de 
encontros com Marcos Noel, engenheiro, que desenha 
‘tirinhas’ como passatempo. 

De acordo com Gisele, a participação do desenhista foi 
uma surpresa para as crianças. “Em cada encontro, Marcos 
apresentou algumas de suas tirinhas e os alunos foram 
identificando as palavras que representavam barulhos nas 
cenas e as emoções dos personagens. Eles perceberam 
que Marcos e eu éramos os protagonistas das histórias e 
ficaram super curiosos”, relata a Professora. 

A atividade superou as expectativas. Os encontros 
foram leves, divertidos e despertaram a curiosidade dos 
alunos em relação ao processo de criação de Marcos. Eles 
se espantaram ao descobrir que o desenhista começou a 
fazer as tirinhas Gi & Kim em 2010, ano em que muitos 
nasceram. Marcos contou que seu interesse pelo desenho 

começou justamente na época da escola. Também deu 
várias dicas sobre como organizar um roteiro e os balões 
de fala ao elaborar uma tirinha.  

“Após a conversa, os alunos foram até a Gramática 
para praticar, em exercícios, o que foi aprendido. Nos 
dois encontros seguintes, as turmas se dividiram em 
grupos e, de forma colaborativa, criaram suas histórias 
em quadrinhos fazendo uso de Onomatopeias nas cenas”, 
finaliza a Profª Gisele.

pesquisa formal dos pintores impressionistas foi, jus-
tamente, a relação entre a luz e a cor.  

Desde a apresentação da proposta, quando foi exibido 
um vídeo mencionando a relação entre as disciplinas, os 
alunos demonstraram bastante interesse. De acordo com 
a Profª Lisiane, esta bem sucedida parceria certamente 
se repetirá nos próximos anos.

TRABALHO DO ALUNO 
ANTONIO FENDT FAJARDO

TRABALHO DA ALUNA  
BRUNA LEITE CARVALHO
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No atual contexto, o planeja-
mento do ano letivo de 2021 

traz grandes desafios para as escolas. 
Essa razão levou a FENEP - Federação 
Nacional das Escolas Particulares a 
organizar um Congresso concebido 
para trazer subsídios e orientar ges-
tores de todo o país. 

O evento foi realizado online 
nos dias 25 e 26 de setembro, com 
a proposta de debater sobre como 
planejar a escola a partir de 2021. 
Foram mais de 25 palestras e painéis 
sobre os temas: plano de retomada 
das aulas, ensino remoto e híbrido, 
tecnologias e plataformas educa-
cionais, planejamento pedagógico, 
protocolos sanitários, espaços físicos 
da escola e impactos do atual contexto 
sobre a estrutura de custos para 2021. 

Além das incertezas decorrentes 
da pandemia, há também outras 
incógnitas, como as mudanças nos 
processos de ingresso para o nível 
superior. Trata-se de tema decisi-
vo para a efetividade da Reforma 
Curricular do Ensino Médio e que, 
portanto, pode afetar profunda-
mente o trabalho das escolas. Essa 
perspectiva levou a organização do 
evento a convidar o Presidente do 
INEP Alexandre Lopes para realizar a 
palestra de abertura  “A nova matriz 
do ENEM”. Como as sinalizações do 
INEP têm mudado frequentemente, 
as escolas vão acumulando dúvidas 
e incertezas que as impedem de 
planejar a médio prazo. A tarefa de 

apresentar ao Professor Alexandre 
os questionamentos do setor foi 
atribuída a Pedro Flexa Ribeiro, 
que explicitou a demanda das esco-
las de previsibilidade e coerência.                                                              
As atuais indefinições deixam claro 
que o sistema de Avaliação da Educa-
ção ainda oscila ao saber do governo 
de plantão, e ainda não constitui uma 
política de Estado.

O Diretor do Andrews Pedro Flexa 
Ribeiro contribuiu ainda com duas 
outras inserções:

Em sua participação no Painel 
“Regulamentação do Ensino Híbrido 
no MEC e Avaliações Regulatórias”, 
Pedro Flexa, também Diretor da Fe-
nep e do Sinepe Rio, interagiu com 
Maria Helena Guimarães de Castro, 
Conselheira do Conselho Nacional 
de Educação, acerca da possibilidade 
de estabelecer parcerias e convênios 
entre escolas de todo o Brasil, no 
sentido de oferecer disciplinas eleti-
vas de forma remota para compor os 
futuros itinerários do Ensino Médio.

Por fim, Pedro Flexa Ribeiro in-
tegrou o Painel “PISA Para Escolas 
– PISA Community Forum OCDE”, 
que teve o objetivo de expor aos ges-
tores a importância dessa avaliação 
externa de caráter internacional, da 
qual o Andrews participou de forma 
pioneira.

PEDRO FLEXA RIBEIRO, 
DIRETOR DO ANDREWS, 

PARTICIPOU DO                            
4O CONGRESSO FENEP, 
QUE REUNIU GESTORES 
DO TODO O PAÍS PARA 
DEBATER SOBRE COMO 
PLANEJAR A ESCOLA                      

A PARTIR DE 2021 
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