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PLANEJAMENTO 2021:                           
EDUCAÇÃO INFANTIL AO 4O ANO

O planejamento do ano letivo de 2021 
envolve grandes desafios, uma vez 

que a imprevisibilidade instaurada pela 
pandemia impede o estabelecimento de 
enquadres para os próximos 12 meses. 
Até que se tenha uma vacinação ampla 
e eficaz, a realidade será marcada por 
instabilidades. 

Diante desse contexto, o Andrews irá 
propor soluções que ofereçam aos alu-
nos vivenciar o Projeto Educativo com a 
melhor abordagem possível. Além disso, 
mobilizará os investimentos que estive-
rem ao seu alcance para proporcionar, 
a cada etapa, uma escolaridade marcada 
por atividades plenas de sentido, seja no 
presencial ou remotamente. 

Como o início do próximo ano letivo 
se dará ainda em meio à pandemia, é 
compreensível que, para algumas fa-
mílias, ainda não seja confortável e/ou 
conveniente ter o seu filho frequentando 
a escola regularmente. Para esses alunos 
serão oferecidas atividades remotas. 

Por outro lado, o ensino presencial 
ainda estará submetido aos protocolos sa-
nitários, que irão se impor ao acadêmico 
e ao pedagógico. Assim, escolhas logísti-
cas e operacionais foram necessárias no 
que se refere à distribuição das turmas 
em cada prédio, tanto geograficamente 
como também no tempo.  

Nesse sentido, o Andrews acolherá 
os alunos da Educação Infantil ao 4º 
ano, cinco dias por semana, em caráter 
contínuo. E os alunos mais velhos, que se adaptaram 
melhor às atividades virtuais, terão semanas mais curtas, 
de quatro dias, com rodízio entre as turmas e as séries. 

No decorrer dos meses, o uso das instalações de 
que o Colégio dispõe estará sujeito a ajustes e reorga-
nizações. Na medida em que as famílias que, de início, 

tiverem escolhido o remoto exclusivo passem a mani-
festar interesse pelo retorno, ou ainda, na medida em 
que as autoridades atualizem os protocolos sanitários, 
o distanciamento em sala será atualizado. 

Todas as informações sobre a grade de dias e horários 
de cada série e turma serão divulgadas futuramente.
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AULAS E ENCONTROS SÃO RITOS                        
DE PASSAGEM NO 4O/5O ANO

Neste período do ano, todas as séries passam por 
atividades de passagem organizadas pelo Serviço 

de Orientação Educacional (SOE). Esses encontros visam 
marcar as mudanças de uma pessoa e de um grupo.                                                                   
Na vida dos estudantes, esses momentos são muito 
importantes. 

“A mudança de série marca o início de uma nova 
etapa escolar para o aluno, simbolizando a transição 
para novos desafios. Para dar ‘vida’ a essa nova fase, 
são promovidas ações que encerram ciclos e outras que 
tornam essa passagem mais leve”, explica Valéria Cherpe, 
Orientadora Educacional. 

Nos dias 19 e 27 de novembro, alunos colaborado-
res do 5º ano conversaram com as turmas do 4º ano.                            
Nos dias 23 e 24, a Profª Vanessa Telles, do 6º ano, se en-
controu com os alunos do 5º ano para falar sobre Racismo.                                                                                  
Nos dias 24 e 25, as Professoras Luciana e Regina, do 5º 
ano, deram aulas para o 4º ano. No dia 1 de dezembro, 
a Profª Valéria Araújo, de Matemática, e o Prof. Pedro 
Balthazar, de História, ambos do 6º ano, deram aulas 
para os alunos do 5º ano. Todos os encontros aconte-
ceram tanto presencialmente quanto via Google Meet. 

“As aulas de Matemática e História foram integradas 
e os professores contemplaram alguns assuntos do 6º 
ano de forma divertida e interessante. Os alunos deram 
boas gargalhadas, ficaram bastante curiosos pelo que 
irão encontrar e fizeram muitas falas enriquecedoras”, 
comenta a Profª Regina Saldanha.

ANDREWS OBTÉM SELO DE
CONFORMIDADE XÔ CORONA

OColégio Andrews recebeu o Selo de Qualidade “Xô 
Corona”, distribuído pela Prefeitura do Rio para 

atestar que o estabelecimento está em conformidade 
com as Medidas Preventivas da Covid-19.

O selo de excelência também ratifica o compromisso 
de cumprir e fazer cumprir as ‘Regras de Ouro’ deter-
minadas por lei (Decreto Rio nº 47.488, de 2020).


