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A

“o meu, o seu, o nosso”

cada ano, o Colégio Andrews escolhe um tema
através do qual pode revisitar a Condição Humana
em algumas de suas dimensões. As abordagens variam
e se alternam, mas por vezes remetem umas às outras.
Professores, alunos e famílias contribuem, cada um a seu
modo, para essa definição.
A dimensão relacional do homem é um tema recorrente,
uma vez que o convívio em sociedade é um aprendizado
para todos. Ensinar e aprender a conviver – e a viver com
o outro –, de forma respeitosa e produtiva, é um desafio
para todos nós. A casa, o ambiente doméstico e familiar
correspondem à esfera privada. O ambiente escolar é o
da esfera pública. A sala de aula é o primeiro ambiente
coletivo em que a criança é levada a conviver com o outro.
Relacionar-se com os pares é conviver com o diferente.
Em 2007, foram trabalhadas as relações entre o público
e o privado com o tema “Saber guardar, saber mostrar”,
que possibilitou reflexões sobre como se portar em ambientes coletivos (presenciais e/ou virtuais). Em 2015,
decorridos oito anos, essa questão será revisitada, dessa
vez com o tema “O meu, o seu, o nosso”. A ideia é que os
pronomes possessivos possam ajudar os alunos, as futuras
gerações - e a nós mesmos - a pavimentar o caminho para
um convívio em sociedade cada vez mais respeitoso, justo,
livre e democrático.
Ensinar a conviver
Desde a Educação Infantil até a formatura no Ensino
Médio, a trajetória escolar é uma sucessão de oportunidades que possibilitam dar conta da tarefa de ensinar e
de aprender a conviver. Trata-se de desafio de importância
civilizatória e que marca a contribuição que cada Projeto Educativo pode, a seu modo, trazer para o futuro da
sociedade e para as possibilidades de vida que terão as
novas gerações.
Com maior ou menor grau, e cada uma à sua maneira,
todas as escolas contribuem para a construção do futuro,
do mundo de amanhã. É direito de cada família poder
escolher para seu filho a escola que corresponda às suas
expectativas. Por isso, é importante ter acesso a uma rede
de ensino confiável e diversificada. As diferentes abordagens e ênfases decorrem das especificidades, da vocação de
cada Projeto e da identidade de cada escola: religiosa ou
laica, de uma ou outra nacionalidade, concepção teórica
ou pedagógica.
Para dar conta desse desafio, o Colégio Andrews se apóia
nos pressupostos teóricos que fundamentam seu Projeto
Educativo e que inspiram suas práticas: o determinante é
a hipótese de Condição Humana sobre a qual se assenta o

seu Projeto. Desse desenho de Ser Humano decorre tudo
o mais. Inclusive o que se refere ao ensinar a conviver e a
levar os alunos a vivenciarem o que venha a ser “o meu,
o seu, o nosso”.
Ao mesmo tempo em que anuncia sua identidade de
forma assertiva, o Projeto Educativo do Andrews se concebe
como sendo apenas um a mais entre os muitos outros ao
alcance das famílias. Trata-se de proposta complementar
às demais existentes, que se justifica na medida em que
possa trazer ou acrescentar algo de novo, de diferente.
o tema em sala de aula
Com frequência o tema escolhido pode remeter a diferentes abordagens e leituras. Um dos desafios a serem
enfrentados é justamente o fato de ele abrir diferentes
portas e chaves de leituras, que podem variar em cada
segmento e turma ou até em virtude do interesse de cada
pequeno grupo de alunos. Por ser uma construção coletiva,
o desenvolvimento do tema é obra que vai se delineando
aos poucos, tendo seus contornos permanentemente
revistos ao longo do ano por professores e alunos. Uma
das riquezas é ter um objetivo amplo e saber o ponto de
partida, porém com liberdade para que cada um trilhe
o seu caminho. Os textos que propõem o tema de 2015
estão disponíveis no site do Colégio (www.andrews.g12.
br). Confira.
A nossa cidade, um bem comum
O aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro põe em
evidência a própria cidade em que vivemos, cujo destino
compartilhamos e construímos juntos. Nossa cidade, com
seus recursos e desafios, mazelas e possibilidades é um
patrimônio que pertence a todos que nela habitamos.
Cada um pode contribuir para a melhoria das condições
de vida e para a construção desse bem comum.
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O

contribuição para
o ensino público

que é público pertence a todos.
Merece, portanto, o cuidado e
o empenho de todos e de cada um.
Os 450 anos do Rio de Janeiro remetem a um outro aniversário de
nossa cidade, quando, há meio século, comemorou-se o transcurso
dos seus 400 anos. Dentre os muitos fatos que caracterizaram o ano
de 1965, na perspectiva do Colégio
Andrews, um deles tem um especial valor, que ainda hoje merece
registro: o encerramento da gestão
do Professor Carlos Flexa Ribeiro à
frente da Secretaria de Educação e
Cultura da Guanabara.

prestação de contas à população:
“Há vagas nesta escola”
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Q

Expansão da rede de ensino
marcou gestão

uando o governador Carlos Lacerda indicou para a Secretaria
de Educação um dono de escola particular, causou a princípio estranhamento. Em que medida seria sensato
delegar a um empresário do ensino
o cuidado com as escolas públicas?
O então diretor do Andrews licenciou-se e afastou-se temporariamente da direção do próprio Colégio e
assumiu o cargo em um contexto
de carência de vagas nas escolas
oficiais. Ao longo dos quatro anos
de sua gestão, promoveu na rede
de ensino consideráveis avanços e
grande expansão.
Os censos escolares passaram a
ser usados para nortear o planejamento do sistema de ensino, que
foi reorganizado para atender ao
aumento de cem mil crianças por
ano. A criação da figura do inspetor
e da obrigatoriedade escolares impediu que qualquer criança ficasse
fora das salas de aula. A
�����������
valorização do mérito profissional e boas
condições de trabalho tornaram o
magistério atraente. A rede de ensino foi ampliada com a construção
de novas escolas concebidas pelo
arquiteto Francisco Bologna, autor
do projeto dos prédios de diversas
Escolas Estaduais tais como André
Maurois, Jorge Pfisterer e Manuel
Bandeira.
Assim, em 1965, encerrava-se
a gestão através da qual um diretor do Colégio Andrews pôde contribuir para um dos maiores esforços educacionais que a nossa
cidade já presenciou, proporcio����������
nando a gerações de cariocas uma
rede escolar eficaz e confiável.
O desenrolar da História lançou névoa e esquecimento sobre
aquele capítulo, que permanece
por ser ainda estudado e revisitado.
Enquanto isso não ocorre, cabe ao
Colégio Andrews fazer este registro.

escola municipal
joaquim abílio borges,
rua humaitá, botafogo

O arquiteto convidado para construir
as escolas foi francisco Bologna

colégio estadual andré
maurois, avenida visconde
de albuquerque, leblon

janelas com venezianas protegiam as salas
de aula do sol e as beneficiavam com
ventilação natural
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escola municipal
camilo castelo branco,
rua pacheco leão,
jardim botânico

escola municipal
cícero pena, avenida
atlântica, copacabana

As fachadas
de tijolinhos
marcam a
identidade de
muitas escolas
e serão
provavelmente
familiares para
os atuais alunos
do Andrews, uma
vez que entre os
anos 1970-80 o
mesmo arquiteto
projetou as
instalações da rua
Visconde de Silva
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atividades iniciam ano letivo
N

a Educação Infantil, os cuidados com a adaptação
são tantos, que as crianças tiveram um calendário
de atividades progressivo, aumentando a cada dia o
tempo de permanência no Colégio.
Os alunos do 1o ano fizeram autorretratos e escreveram o que esperam aprender em 2015. No 2o ano,
cada um sorteou um nome e deu pistas para que todos
adivinhassem quem era. A confecção de cartões com os
nomes foi a dinâmica do 3o ano. O 4o ano registrou suas
expectativas para, no final do ano, comparar com o que
foi vivido. Ao responderem uma série de perguntas, os
alunos do 5o ano formaram grupos, destacando semelhanças e diferenças entre seus gostos.
No 6o/ 7o ano, os alunos fizeram desenhos sobre os
450 anos do Rio de Janeiro. Os trabalhos circularam
pela roda para que cada um completasse o desenho
do colega, até que a folha retornasse ao seu dono. No
final, partilharam os sentimentos causados por essa
interferência.
No auditório, as turmas de 8o/9o ano conheceram o
tema do ano: “o meu, o seu, o nosso”. Em sala de aula,
avaliaram, debateram e refletiram sobre a postura e o
envolvimento com os estudos no ano anterior e as metas
e expectativas para 2015. Também conversaram sobre o
papel de cada um e de todos para garantir um ambiente favorável à aprendizagem. Depois de receberem as
boas-vindas dos professores, os alunos do Ensino Médio
foram apresentados ao tema do ano, como norteador
do trabalho em algumas disciplinas.
3 o ano

6 o ano

educação
infantil

1 o ano

5 o ano

8 o ano
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emoção na formatura 2014
A

formatura do Ensino Médio, realizada no dia 15 de dezembro de
2014, marcou o fim da trajetória de
mais uma turma de alunos. A cerimônia na Casa de Espanha foi repleta de
emoções. A cada turma que se forma,
o Colégio costuma agradecer a contribuição de todos os professores e a
confiança depositada pelas famílias
que o escolheram como parceiro no
processo educativo de seus filhos.
A ideia é reconhecer e homenagear
a todos e a cada um. Mas, na impossibilidade concreta, o Colégio
costuma focar, sobretudo, naqueles
que por mais tempo permaneceram
conosco, “resistindo e persistindo”,
apesar dos pesares e dos desgastes
próprios do convívio intenso das
relações humanas.
Desde alguns anos, tem sido frequente a presença de pais de formandos que foram também ex-alunos. Por
vezes há também avós. A renovação da
confiança e a permanência de vínculos
que atravessam gerações constroem
a identidade da instituição, indicam
pertencimento e por isso comovem
e merecem o reconhecimento e a
gratidão do Colégio.
Nesse sentido, a formatura de 2014
proporcionou um marco especial:

pela primeira vez o
andrews formou um
aluno filho, neto e
bisneto de ex-alunos

pela primeira vez formou-se um aluno filho, neto e bisneto de ex-alunos,
ou seja, o Andrews formou a quarta
geração de uma mesma família.
Wladmir Alves de Souza foi aluno
fundador. Segundo registros nos arquivos e relatos orais, estava presente
já na fundação do Curso Andrews,

em 1918. Mais tarde teve brilhante
carreira como professor da Escola
de Belas Artes e arquiteto. Seu filho
Jorge Eduardo (foto) é artista plástico
consagrado, autor da obra “Bandeira Nacional” exposta na Secretaria
do Colégio. Ao formando Bernardo
Alves de Souza Schelligan, parabéns!
À sua mãe, Adriana, os mais sinceros agradecimentos pela confiança
renovada!
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