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O

COMO CONSTRUÍMOS
NOSSO(S) LUGAR(ES)?

tema de cada ano tem como
função reavivar e dar concretude a pressupostos e intencionalidades do Projeto Educativo do
Andrews. Por isso, invariavelmente
remete à Condição Humana e faz um
convite à reflexão sobre as múltiplas
dimensões que constituem a subjetividade e a essência do ser humano.
Em 2020, o tema “Como construímos nosso(s) lugar(es)?” foca
nos processos de investimento afetivo em determinada área ou espaço
geográfico até alçá-la à condição de
lugar. Essa reflexão pode ir do concreto ao simbólico e ao imaginário,
e do macro ao micro, em cada lugar
que ocupamos, tanto no mundo
como na vida.
As trajetórias de vida, individuais ou coletivas, são marcadas pela
forma como se cria e se cuida do

lugar que se ocupa. A produção e
a narrativa de apropriação desses
lugares são, portanto, reflexo e manifestação da capacidade de autoria
e de autonomia de cada um.
Uma das intencionalidades do
Colégio Andrews remete à transmissão de um legado cultural que, entre
outras vertentes, inclui o cuidado
em levar os pequenos brasileiros a
se fazerem brasileiros, e os pequenos cariocas a se fazerem cariocas.
Levar essa nova geração a conhecer
a cidade onde vive e assegurar que
aprenda a valorizar e a usufruir de
seu patrimônio cultural, de seu
acervo artístico, de sua cultura local.
Somado a isso, é uma oportunidade ímpar vivenciar esse tema
no ano em que a cidade do Rio de
Janeiro recebeu o título RIO Capital
Mundial da Arquitetura, designado

pela Unesco e pela União Internacional de Arquitetos (UIA), para
ser a cidade-sede do 27º Congresso
Mundial de Arquitetos UIA 2020 RIO
(leia a matéria na página 2).
Por outro lado, a construção de
lugar pode ser também abordada no
sentido pessoal, pelos papéis desempenhados: de aluno, de pai, de filho,
de professor. Nesse caso, o “lugar”
é uma construção individual, que
depende e remete a questões subjetivas que compõem a identidade
assumida por cada um.
Há ainda a reflexão sobre o “lugar” institucional do Colégio, como
o Andrews produz o seu “lugar”
enquanto estabelecimento de ensino.
Está feito o convite para que cada
um dos que integram a comunidade
escolar se questione: como eu construo o(s) meu(s) lugar(es)?
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O FUTURO DO RIO EM PAUTA
A

s reflexões sobre o tema do
Andrews em 2020 – “Como
construímos nosso(s) lugar(es)?”
– serão enriquecidas pelo 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA
2020 RIO (www.uia2020rio.archi),
que terá como cidade-sede o Rio
de Janeiro.
A designação do Rio de Janeiro
como a primeira Capital Mundial
da Arquitetura UNESCO.UIA é
um reconhecimento pelo passado
arquitetônico, histórico e cultural
da cidade, como também, e principalmente, uma oportunidade de
reflexão e proposição de futuro da
cultura arquitetônica, do paisagismo
e do urbanismo.
Ao longo de todo o ano, o Rio
sediará eventos sobre a história de
sua arquitetura e desenvolvimento

urbano, revisitando seus sentidos
e pressupostos, sob a ótica de arquitetos e urbanistas, profissionais
relacionados ao espaço construído,
acadêmicos, movimentos sociais e
sociedade em geral, favorecendo um
amplo e democrático debate sobre
a cidade do presente e o futuro das
cidades.

Esse evento ganha particular
importância diante do contexto
e da circunstância que a cidade
atravessa, decaída à condição de
“zona de abandono”. O momento
clama por uma reflexão sobre como
permitimos isso acontecer com o
nosso ‘lugar’. Como construções
históricas que amadurecem ao longo
do tempo, convém conhecer como
esses processos se desenvolveram
para evitar que eles se repitam.
Essa vertente do tema oferecerá
boa oportunidade para questionamentos e debates que ampliam a
habilidade de leitura dos alunos e
sua visão crítica de mundo. O Projeto Educativo do Andrews pretende
desenvolver a capacidade de autoria
e de autonomia, tanto intelectual
quanto moral.

PARTICIPAÇÃO NO PISA EM 2020
A

participação na edição
piloto do exame “Pisa
para Escolas”, em 2017, continua a render frutos para o
Andrews.
A convite da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), desde o fim de
2019 o Colégio está entre as
primeiras escolas brasileiras
que participam de uma rede
de colaboração entre gestores
escolares de diversos outros países.
A recente divulgação dos resultados de 2018 do Pisa confirma o
quanto o desempenho dos alunos do
Andrews sobressai-se mesmo diante
do contexto internacional.

As próximas edições oficiais do
“Pisa para Escolas” no Brasil estão
previstas para 2020, e o Andrews
providenciará a participação de
seus alunos. O Colégio acredita que,
quando bem conduzidas, avaliações

externas podem trazer informações úteis para o permanente aperfeiçoamento do
trabalho escolar.
O “Pisa para Escolas” é uma
avaliação da OCDE baseada
no Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes
(Pisa), exame internacional
voltado para estudantes de 15
anos de cerca de 70 países.
São avaliados os conhecimentos em matemática, ciências,
leitura e habilidades socioemocionais e coletados dados socioeconômicos e informações sobre o
ambiente de aprendizagem, entre
outros.
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E

MEDALHA CRIADA PELA A.B.E. RECEBE
O NOME DE FUNDADORA DO ANDREWS

m reconhecimento à contribuição feminina no
campo da Educação, a Associação Brasileira de Educação (ABE) instituiu, em 2019, a Medalha Alice Flexa
Ribeiro, uma premiação a ser concedida a cada dois
anos a professoras que tenham se destacado no cenário da Educação Nacional. A primeira condecoração
foi entregue durante o 12º Congresso Rio de Educação
para Maria José Bezerra de Araújo, Patrícia Lins e Silva
e Terezinha Saraiva.
A escolha do nome dessa antiga associada para batizar a medalha é uma homenagem à trajetória de Alice Flexa Ribeiro na Educação e na própria ABE, onde
teve longa e efetiva atuação, tendo ocupado, além da
presidência, o cargo de diretora de cursos.
Paraense educada na França, Alice Flexa Ribeiro
foi das primeiras brasileiras a participar, em 1910, de
concurso público para o magistério. No Rio de Janeiro,
associou-se à inglesa Isabel Andrews, ao lado de quem
fundou um dos primeiros colégios mistos e laicos da
capital: o Colégio Andrews. Por acreditar na universalização das oportunidades e que a educação de qualidade deveria estar ao alcance de todos, sempre dedicou à
escola pública grande empenho e entusiasmo.
Para o Colégio Andrews, a realização desta homenagem à sua fundadora é uma grande honra. O exemplo
de Alice permanece atual e pode ainda inspirar os passos daqueles que hoje atuam no campo da Educação.

A PROFESSORA TEREZINHA SARAIVA, PRIMEIRA
MULHER SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO:
O RECONHECIMENTO À CONTRIBUIÇÃO FEMININA

NOVIDADES NA 3A SÉRIE
DO ENSINO MÉDIO

E

m 2020, os alunos da 3ª série do Ensino Médio (EM) serão divididos em
diferentes itinerários. A partir de um
trabalho desenvolvido pela Orientadora
Profissional, Ana Paula Loureiro, ao longo da 2ª série do EM, foi feita a escolha
individual de cada PPU (Projeto Profissional e Universitário). Com isso, foi
possível criar uma diferenciação em relação a algumas disciplinas e a seus aprofundamentos.
De acordo com a Profa Beatriz Miné, Orientadora
Pedagógica da 3ª série, os alunos foram divididos em
dois grupos: um, priorizando áreas das Linguagens e

das Ciências Humanas, e outro, dando
maior enfoque à Matemática e às Ciências da Natureza. A partir desses caminhos, as aulas para os dois grupos se diferenciarão.
“Já acontecia este movimento através dos Simulados, mas agora os grupos
já estão separados também para as aulas. Assim, ficaram mais coesos, já que
os objetivos são mais similares. Acreditamos com isso
qualificá-los melhor para os vestibulares que enfrentarão no final do ano”, afirma Beatriz Miné.
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MUDANÇAS NO CURRÍCULO
DO ENSINO MÉDIO

A

tento ao contexto educacional
e tendo como foco prioritário
proporcionar trajetórias que sejam
pertinentes para os estudantes, o
Andrews concebeu uma nova organização curricular, na qual os alunos
da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio têm
a chance de ampliar seu repertório
de escolhas.
O Projeto Colmeia consiste na
oferta sistemática de um conjunto de
disciplinas eletivas, com o objetivo de
desenvolver competências e amadurecimento para o mundo acadêmico,
o mundo do trabalho e para uma
compreensão mais aprofundada da
Condição Humana.
Com a proposta de enriquecer o
conjunto de temas e de perspectivas
que integram o currículo convencional do Ensino Médio, o Projeto
envolverá professores do Andrews e
de instituições parceiras.
Em um universo de três eixos
temáticos – Mundo Acadêmico,
Mundo do Trabalho e Condição
Humana –, com o total de treze
disciplinas (favos), o aluno deverá escolher, a cada trimestre, uma
disciplina eletiva com a qual mais
se identifica. Na 1ª série, Projetos
de Vida, um primeiro patamar do
PPU (Projeto Profissional e Universitário), será o único componente
obrigatório do Colmeia. Ao final de
dois anos, cada aluno terá realizado
seis cursos e descartado os demais.
O esboço de “Projetos Pessoais de
Vida” é uma antiga intencionalidade
do Projeto Educativo do Andrews,
realizada através de diversas estratégias desenvolvidas pelo Serviço
de Orientação Educacional (SOE).
A possibilidade de opção entre diferentes itinerários formativos ao

Projeto

COLMEIA

longo do Ensino Médio torna ainda
mais necessário o amparo aos alunos
com vistas ao amadurecimento dos
critérios de escolha de cada um.
O Projeto Profissional e Universitário - PPU - propõe uma mudança
de pensamento na construção do
processo de escolha e tomada de
decisão, tornando-o mais amplo,
flexível e contínuo, não necessariamente encerrando-se na primeira
escolha profissional e/ou graduação
universitária. Essa definição não se dá
obrigatoriamente pela faixa etária,
mas pela maturidade da capacidade de tomar decisão, de planejar a
própria vida. O compromisso maior
do PPU é com o aluno que escolhe
e decide. Saber escolher e tomar decisões é conteúdo a ser ensinado e
a ser aprendido. O Andrews acredita
que o melhor lugar e ocasião para
se iniciar esse aprendizado é ainda
na Educação Básica, de preferência

na própria escola, em ambiente de
cuidado, sob orientação e amparo de
profissionais e educadores preparados para oferecer o apoio necessário.
Ao se aproximarem do Ensino Médio,
faixa etária em que começam a esboçar uma futura identidade profissional e a cogitar possíveis projetos
universitários, os alunos estarão em
condições de experimentar suas primeiras escolhas.
O Projeto Colmeia vem corroborar com esse processo de construção
da autoria de pensamento e identidade profissional. Os alunos têm direito
a um ensino pleno de significado para
o aqui-e-agora. O amadurecimento
dos critérios de escolha é um objetivo
formativo importante, que o Colégio
Andrews reconhece e se empenha em
assegurar a seus alunos.
Confira na página 5 as disciplinas
que estão sendo oferecidas e os objetivos de cada uma.
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DISCIPLINAS ELETIVAS TRAZEM
NOVAS PERSPECTIVAS

erão oferecidas quatro disciplinas eletivas por vez às quatro
turmas de 1a e 2a séries do Ensino
Médio. Serão avaliadas competências
socioacadêmicas – participação, colaboração e assiduidade –, através
da observação das apresentações e
dinâmicas de sala de aula.
A metodologia será participativa
e colaborativa, através de situações
práticas, como oficinas, estudos de
caso, e debates, entre outras.
Confira os objetivos de cada
disciplina.

cacionais em diferentes cenários de
apresentação. Parceiro: IBMEC.
• Arte e Ciência
Explorar conceitos científicos a
partir de um olhar artístico e criativo. Professor Alexandre Bräutingam.

PROJETOS DE VIDA/PPU

• Textos Criativos
Favorecer a escrita criativa em
diversos gêneros, plataformas e dispositivos textuais. Parceiro: ESPM.

Proporcionar reflexões de autoconhecimento e favorecer o amadurecimento das visões de si e do
vir-a-ser de cada sujeito. Andrews:
Ana Paula Loureiro e Costa.

MUNDO ACADÊMICO

• Educação Financeira
Abordar conceitos elementares
de economia e finanças, visando dar
insumos para um comportamento
financeiro responsável. Parceiro:
IBMEC.

• Gestão de Conflitos
Mediar conflitos e solucionar problemas com diferentes ferramentas
de gestão. Parceiro: ESPM.
• Astronomia
Estimular a curiosidade e a pesquisa científica através de temas da
Astronomia. Prof. Alexandre Bräutingam. Parceiro: Observatório Nacional.
• Big Data
Explorar conceitos gerais de Ma-

Pensamento
Complexto

Textos
Criativos

Empreendedorismo
e Responsabilidade
Social

• Ciência Forense
Aplicar lógica, conhecimentos
e técnicas científicas, desvendando
questões legais e criminais. Parceiro:
Universidade Santa Úrsula

CONDIÇÃO HUMANA
• Empreendedorismo e Responsabilidade Social
Compreender o empreendedorismo criativo e seus desdobramentos
para identificação e desenvolvimento
de oportunidades de negócios e de
projetos sociais. Parceiro: ESPM.
• Direito e Cidadania
Abordar conceitos elementares de
Direito Constitucional, formando-os
em questões de cidadania e garantia
de direitos. Parceiro: IBMEC.
• Consciência Corpórea
Compreender-se e compreender
o mundo a a partir do conceito de
Corporeidade nas diferentes manifestações culturais. Professor do
Andrews.

Argumentação
e Oralidade

Gestão de
Conflitos

2o trimestre

Educação
Financeira

1o trimestre

Projeto COLMEIA

• Pensamento Complexo
Interligar saberes para ampliar
a capacidade de ler o mundo e agir
sobre ele – premissas necessárias para
a construção de um Ser Planetário.
Professor Alexandre Bräutingam.
• Argumentação o Oralidade
Desenvolver habilidades comuni-

MUNDO DO TRABALHO

temática, Estatística e Computação
para a compreensão do trabalho com
análise de grandes bases de dados.
Parceiro: em construção.

Arte e
Ciência

Ciência
Forense

Astronomia

Direito e
Cidadania

3o trimestre

S

Consciência
Corpórea

Big
Data
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PARABÉNS AOS FORMANDOS 2019

N

o último mês de dezembro, o
Andrews concedeu diplomas
de conclusão a mais uma turma de
estudantes. Um grupo de jovens,
composto por uma maioria de alunos cuja trajetória escolar foi toda
percorrida no Colégio, ao longo de
quase 15 anos. Eles serão os profissionais do futuro!
É interessante constatar que dessa

vez já não havia entre os formandos
nenhum nascido no século passado.
Eram todos nativos do século XXI,
cidadãos desse novo tempo, cujas
vidas irão se desenrolar ao longo
das próximas décadas, em meio a
desafios e mudanças imprevisíveis.
Certamente encontrarão maneiras
de se expressar, colaborar e agregar
valor. Saberão contribuir para a

construção de um país melhor e de
um mundo mais promissor.
O Andrews deseja a todos uma
jornada cheia de realizações em
seus projetos de vida e aguarda que,
oportunamente, alguns retornem
na condição de pais, trazendo pela
mão um filho para matricular como
aluno. Assim, o ciclo se renova e o
Colégio vai cumprindo sua missão.
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