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FUNDAMENTAL II PARTICIPOU                       
DE FORMAÇÃO DIGITAL

As turmas do Fundamental II 
participaram de encontros com 

as Professoras Bárbara Campos e 
Mariana Araújo do Setor de Mídia e 
Educação (SME). Os alunos recebe-
ram instruções sobre a utilização das 
Salas de Aula Google, da plataforma 
Moderna Compartilha e dos diferentes 
equipamentos eletrônicos, e conver-
saram sobre os cuidados e orientações 
sobre o uso destes materiais para fins 
pedagógicos.

“Nosso intuito foi acolher os alu-
nos novos que ainda não conheciam 
as Salas de Aula Google e relembrar 
seu funcionamento e suas possibili-
dades para alunos antigos, além de 
apresentar as funcionalidades da nova 
plataforma que será utilizada este ano. 
Durante os encontros, as Orientadoras 
Educacionais conversaram com eles 
sobre a responsabilidade digital”, 
conta Mariana Araújo.

Essas semanas de formação são 
importantes e produtivas para o 
nivelamento e o esclarecimento de 
dúvidas. Para Alexandra Wertheimer, 
Orientadora Pedagógica, é uma opor-
tunidade de o aluno rever as normas 
de segurança digital, conhecer os 
novos recursos eletrônicos e relembrar 
alguns combinados. A exemplo, ela 
cita: “combinamos que o uso destes 
recursos será avisado com antecedên-
cia pelo mural da Sala de Aula Google”.

O aluno utilizará estas ferramen-
tas de forma complementar, ou seja, 
como um suporte em sala de aula, 
mas não o único. Isso o possibilita, 
por exemplo, realizar pesquisas online 
durante parte da aula, fazer registros 
em seu caderno, participar de gru-
pos de estudo a partir das diferentes 
informações obtidas, solucionar si-
tuações propostas pelos professores, 
entre outros.

Os encontros para formação acon-
tecem de acordo com a demanda e 
o mapeamento feito pelo Serviço de 
Orientação Pedagógica e pelo SME. 
Dessa forma, podem ocorrer mais de 
uma vez ao longo do ano. Para este 
início de 2021, os alunos estavam 
bastante curiosos com as novidades.

“As dúvidas e as dificuldades 
variam de acordo com cada série. 
Os alunos do 6º/7º ano têm mais 

dificuldades técnicas. Já as turmas do 
8º/9º ano têm mais familiaridade e 
autonomia com o uso das plataformas 
digitais. Todos compreendem bem 
o que é a utilização de dispositivos 
eletrônicos para fins pedagógicos.               
A Cidadania Digital é um tema muito 
abordado pelo Colégio, o que faz os 
alunos serem conscientes com o uso 
das redes e tenham responsabilidade 
desde cedo”, conclui a Profa Mariana.
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EX-ALUNA SE DESPEDE                           
COM FOTO DIVERTIDA

Para se despedir do Colégio após 
uma trajetória de 14 anos, a 

ex-aluna Mariana Pierri repetiu uma 
foto que havia feito no Pátio das 
Bonecas quando era criança. Foi um 
momento emocionante na vida dela 
e na história do Colégio. 

Para complementar, Mariana 
compartilhou suas memórias com o 
Andrews: “(...) Infelizmente, chegou 
a hora de me despedir dessa minha 
casinha. O Andrews é muito mais 
que uma instituição de ensino, é 
uma grande família. (...) Vou sentir 

CIRANDA DE LIVROS ESTIMULA                      
O GOSTO PELA LEITURA

ACiranda de Livros 2021, proposta pedagógica que 
tem o intuito de formar comunidades de leitores, foi 

iniciada em março. Para selecionar acervos adequados à 
Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I, os professores 
e a Orientação Pedagógica utilizam critérios de escolha 
que contemplam a qualidade do texto, dos autores, das 
ilustrações, das edições, além da pertinência à faixa etária 
e ao trabalho da série. Também são incluídos títulos que 
tratam do Tema do Ano.

Duas categorias de livros foram apresentadas às turmas: 
a Ciranda de Obras de Referência e a Ciranda de Literatura. 
A primeira acontece apenas em sala de aula com o obje-
tivo de aproximar os alunos da linguagem científica, da 
estrutura e do vocabulário específico, e também incentivar 
atitudes de pesquisa e investigação. 

Já a segunda busca dar aos alunos acesso a repertórios 
variados ao longo de sua trajetória escolar, ler livros, ouvir 
histórias, descobrir suas preferências literárias e participar 
de rodas de apreciação.

Durante este ano letivo, a Ciranda de Literatura acon-
tecerá de duas maneiras. Os alunos selecionarão os livros 

de sua preferência às sextas-feiras, em sala de aula, e 
devolverão às segundas-feiras. Os alunos que estão no 
ambiente virtual terão acesso a quatro títulos escolhidos 
pelas professoras e devolverão no mesmo período. Ao 
longo da experiência, cada turma seguirá as orientações 
e os combinados estabelecidos para o seu grupo. Serão 
muitos momentos para descobrir a importância da leitura 
e se encantar com o mundo das histórias!

saudades de tudo (...), porém as 
lembranças sempre vão ficar”. 

A aluna, que concluiu o Ensino 
Médio em 2020, já tem planos para os 
próximos anos. Ela pretende concluir 
a faculdade de Publicidade e Propa-
ganda que está cursando e, ao mesmo 
tempo, estudar Pedagogia em uma 
universidade federal. Depois disso, 
quer fazer uma viagem de “mochilão” 
pela Ásia. Futuramente, planeja criar 
uma ONG direcionada a crianças.

O Andrews deseja sucesso em 
todos os projetos!


