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INOVAÇÕES NO MATERIAL DIDÁTICO
OAndrews, desde sempre, tem intenciona-

lidades, expectativas e propósitos estabe-
lecidos para cada etapa da escolaridade. Assim, 
o planejamento do ano letivo é concebido de 
acordo com o Projeto Educativo e com os ob-
jetivos traçados para as séries.

O Colégio conta com Orientação Pedagógica 
própria, cuja atuação junto ao corpo docente 
faz amadurecer uma trajetória escolar singular e 
formas de trabalho complexas, minuciosamen-
te concebidas, revistas e atualizadas, pensadas 
exclusivamente para seus alunos. 

Em coerência com o Projeto Educativo, essa 
modalidade de planejamento é norteada pelo 
princípio da homologia: ao buscar desenvolver 
autonomia nos alunos, uma condição necessária 
é que também tenha sido previamente atribuída 
alguma autonomia ao professor. Portanto, o 
planejamento serve-se ora de material próprio, 
elaborado pelo Colégio, ora de livros didáticos 
cuidadosamente selecionados a cada ano pela 
Orientação Pedagógica e pelo Corpo Docente.

No entanto, cabe lembrar que raramente 
encontra-se no mercado, livro que – por melhor 
que seja – atenda plenamente às necessidades. 
Dessa forma, a adoção de um determinado 
material didático significa que ele servirá como 
apoio pedagógico. O professor tem liberdade de 
usá-lo quando julgar importante, sem obrigação 
de seguir a sequência dos capítulos ou de abordar todos 
os assuntos tratados.

O Andrews se empenha em formar novas gerações que 
sejam consumidoras e fruidoras de boa literatura. Cuida 
e investe em desenvolver nos alunos a familiaridade e 
o gosto pela leitura e pelos livros; pela autoria e pelo 
escrever. Essas antigas intencionalidades tornam-se mais 
importantes na medida em que o cotidiano vai sendo 
tomado por telas e teclados.

Nesse sentido, o Colégio entende ter o dever de 
fazer-se conservador, no melhor sentido da palavra, e 
proporcionar aos alunos muitas oportunidades de folhear 
livros e de escrever de forma manuscrita. Mais do que 
competências a serem desenvolvidas, são possibilidades 
estruturantes da subjetividade humana, são prazeres a 
que todos têm direito, aos quais todos devem ser apre-
sentados e iniciados. O Andrews cuida disso.

Mas, ao mesmo tempo, os alunos atuais são contem-
porâneos de uma Revolução Midiática. Eles integram a 

geração de brasileiros cuja vida adulta se desenrolará 
em um mundo cada vez mais interconectado. Em suas 
vidas profissionais, estarão convocados a interagir com 
pessoas das mais diferentes nacionalidades. Merecem ter 
uma escolaridade que os prepare, de forma criteriosa, 
para esse futuro. 

O robustecimento da tecnologia vem permitindo o 
surgimento de recursos didáticos eletrônicos cada vez 
mais interessantes. Em meio a mudanças tão aceleradas, 
o Andrews entende que a melhor postura é a de estar 
aberto a experimentar, avaliar e aperfeiçoar. 

Por isso, este ano adotou “Livros Digitais” em algumas 
das disciplinas do Fundamental II e do Ensino Médio. 
Esse é um recurso a mais que o professor terá para, a 
seu critério, usar quando julgar oportuna a contribuição 
que trará ao trabalho da turma. Na gestão de sua sala de 
aula, cuidará para que, tanto na versão digital como na 
impressa, todos os alunos tenham condições e oportu-
nidade de aprender.
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COMUNICAÇÃO E OUTRAS 
UTILIDADES NA PALMA DA MÃO

Oaplicativo do Andrews utiliza recursos digitais que 
contribuem para facilitar ainda mais a comunicação 

entre as famílias e os diversos setores do Colégio. 

“Para os pais/responsáveis, a maior vantagem da 
ferramenta é o acesso às informações, que agora estão 
disponíveis na palma da mão. Em breve, mais funciona-
lidades serão habilitadas, já que a ideia é fazer do App o 
principal canal de contato com as famílias dos alunos”, 
explica a equipe do Setor de Mídia e Educação (SME).

Entre os benefícios do aplicativo destacam-se: a faci-
lidade de se comunicar direto com diferentes setores da 
escola, a concentração de assuntos em uma única plata-
forma, a melhor visualização das circulares e o acesso a 
notícias, comunicados e redes sociais do Colégio, sem 
necessidade de muitos ‘cliques’.

Os canais diretos de atendimento possibilitam resolver 
questões relacionadas ao cadastro de alunos, documenta-
ção e avaliações (Secretaria); solicitar boletos, informar 
pagamentos e outras questões financeiras (Tesouraria); 
solicitar tutoriais e acessos às plataformas, bem como 
informar sobre qualquer dificuldade encontrada (Su-
porte Técnico).

Além disso, o contato direto com a Cantina permite 
que as famílias antecipem os pedidos dos lanches da se-
mana, que serão organizados e entregues aos alunos no 
horário certo, evitando, dessa forma, filas e aglomerações.

Vale destacar que, a partir de abril, as circulares estarão 
disponíveis somente pelo aplicativo e site do Andrews.

Para saber informações sobre instalação e uso do 
aplicativo do Colégio Andrews, clique aqui.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ4mRVnU-7izQIRe4EfqNpc4mU2_LlsDEJdvNmgV4LTL8L_1EuIX4hg0n15IJvWw7ytYUdANKwqv5lW/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&slide=id.p

