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ALUNOS DA 3A SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO RECEBEM HOMENAGEM EM VÍDEO
Oano de 2020 foi diferente dos outros. 

Marcado por distanciamento social, com 
pouco ou quase nenhum contato entre as pessoas 
em função da pandemia do novo coronavírus.                     
O Colégio Andrews, há 102 anos consolidado 
como um espaço não só de ensino e aprendiza-
gem, mas também de convivência, teve o desafio 
de se reinventar. E começou pelo Tema do Ano 
“Como construímos nosso(s) lugar(res)?”, que 
foi revisitado ao longo deste período e encontrou 
novos lugares para construir. E construiu! 

Nas diversas edições do Jornal do Andrews, 
publicadas nos últimos meses, há inúmeros 
exemplos dessa reinvenção. E esta traz mais 
um: o vídeo produzido para os professores e 
funcionários homenagearem os alunos da 3ª 
série do Ensino Médio. 

“Foi emocionante. Fizemos a chamada para 
um Meet com os alunos da 3ª série no dia 16 
de dezembro, data que aconteceria a Formatura.           
Mas nossa intenção foi surpreendê-los com o 
vídeo dos Professores e da Equipe do Ensino 
Médio, preparado com muito carinho pelo Setor 
de Comunicação (SECOM)”, conta Eliane Aguiar, 
Orientadora Educacional. 

“Não poderíamos deixar passar esta data sem 
fazer nada. Pensar uma outra forma de marcar 
este momento se conecta com uma das tantas 
aprendizagens que experimentamos em 2020, 
adaptabilidade. Está aí mais uma lição que leva-
remos deste ano, junto com eles. Conseguimos 
deixar registrado o nosso carinho”, diz Ana Paula 
Costa, Orientadora Profissional. 

De acordo com Eliane, “o momento aconte-
ceu sem protocolo e sem programação prévia. 
A ideia era deixar fluir um encontro com os 
alunos da forma mais natural possível. Emoções, 
palavras, agradecimentos, felicitações fluíram 
entre a Equipe e os alunos. Foi muito legal. Nos 
despedimos. Depois entregamos o link do vídeo 
e eles viram, sem a nossa presença”, comenta.  

Logo após terem assistido à homenagem, 
os alunos compartilharam suas reações no chat 
da Sala do Serviço de Orientação Educacional. 
Confira ao lado.

“Muito linda a homena-
gem que vocês prepara-
ram!”. Sofia Souza Lima 
de Araujo Goes

“Eu amei muito!! Mui-
to obrigada por todo 
o amor e carinho de 
sempre, vocês são 
incríveis!!! Amo cada 
um”. Leticia Maciel 
Eiras Leão

“Amei! Obrigada por 
todos os ensinamentos e 
aprendizados”. Dora Ra-
bello de Barros Azevedo

“Grupo sensacional, nós 
que agradecemos por ter 
participado deste proces-
so”. Claudio Alves Costa

“Muito bonito o vídeo, 
obrigado!!”. Bruno Kuhl 
Calazans de Souza

“Amo vocês! Obrigada por 
tudo!”. Mariana Azevedo 
Oliveira

“Que lindo!! Amei! 
Chorei muito aqui de 
emoção e saudades de 
cada um”. Yasmim 
Lemle Marcondes

“Sou eternamente gra-
ta por tudo que esse 
Colégio e todos que 
estiveram nele forma-
ram em mim! Obrigada 
sempre!”. Sofia Alvares 
de Azevedo Macedo

“Eu amei muito essa 
surpresa!! Muito lin-
do, feito com mui-
to carinho e amor!! 
Obrigada por tudo 
sempre”. Luisa Gatei-
ra de Siqueira

“Amei o vídeo!! Vão 
fazer muita falta na 
nossa vida”. Luciana 
Coutinho Reis

“Amei muito. Muito obri-
gada por tudo. Vocês vão 
fazer mais falta do que 
imaginam”. Joana Leite 
Florez Chaves

https://drive.google.com/file/d/1HyUnrEdyV1GoQTM5CrN6nK1MIk-n51BQ/view?usp=sharing
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“TEM PALAVRAS QUE CHEGAM 
COMO UM ABRAÇO”

Este ano, a tão esperada confraternização dos colabo-
radores do Andrews não aconteceu de forma presen-

cial, mas nem por isso deixou de ser especial. Afinal, o 
carinho não conhece barreiras. 

Para proporcionar um ‘encontro’ diferente, em fun-
ção da situação atual ainda exigir cuidados, o SECOM 
preparou uma dinâmica exclusiva. Professores e fun-
cionários foram convidados a escreverem seus desejos 
para 2021. As mensagens foram assinadas, porém não 
tinham destinatário definido. Depois, em um divertido 
sorteio, cada participante retirou uma cartinha da cesta 
e recebeu uma mensagem surpresa! 

E assim, “Palavras-abraços” foram distribuídas no                   
Colégio Andrews, unindo as distâncias, e substituindo - 
por enquanto - o ‘quentinho’ dos abraços. Como escreveu 
o poeta Sergio Vaz, “Tem palavras que chegam como um 
abraço. E tem abraços que não precisam de palavras”. 

“Foi uma dinâmica interessante! Quando recebi a 
mensagem de outro colega sem saber quem era, me senti 
bem feliz com a surpresa. Acho que podemos manter 
essa prática mesmo quando retornarmos à confraterni-
zação presencial”, comenta José Anselmo de Lira Neto, 
Coordenador de Turma. 

“Eu achei uma ideia incrível. Em um tempo de in-
certezas e afastamentos, se faz super necessário parar 
um pouco para dar carinho e se permitir ser afagado.                         
A manifestação de carinho sem olhar a quem é um 
caminho a percorrer, sabendo que no final o bem que 
quero ao outro virá para mim. Isto é extremamente 
motivador! Eu retirei um nome de uma pessoa muito 
querida e descobri que a minha carta foi para alguém 
que gosto demais também”, relata Samir Elias, Gestor 
do Financeiro. 

“Buscamos envolver os colaboradores nesta trama de 
palavras, afetos e desejos para 2021. Com a cobertura 
da ação, registramos a reação das pessoas e mostramos 
todo carinho e alegria que foi fazer parte desse mo-
mento. Ficamos muito felizes com o envolvimento das 
equipes e ver como essas pequenas grandes ações fazem 
a diferença”, conclui a equipe do SECOM.
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