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SENTIDO E OBJETIVO DAS
ÁREAS DO CONHECIMENTO
A

identidade do Projeto Educativo deve
transparecer em todas as áreas do conhecimento. Convém que os saberes sejam
mobilizados de forma a atingirem não apenas objetivos específicos, mas ultrapassá-los
para viabilizar que as mais amplas metas
educativas pretendidas pelo Andrews sejam
de fato alcançadas.
Os Coordenadores de Área têm a responsabilidade de assessorar a Orientação
Pedagógica na garantia de uma linha e uma
prática pedagógica concebidas à luz do Projeto Educativo
do Andrews. Devem estabelecer o sentido e os objetivos
gerais dos seus conteúdos a partir de uma perspectiva
inter, pluri e transdisciplinar. Esse cargo é ocupado
por professores que, para além de seu conhecimento
acadêmico, possuem competências básicas gerenciais e
relacionais capazes de formar e coordenar uma equipe
de trabalho integrada e dinâmica, que busque sempre

refletir sobre suas práticas, inovando-as,
renovando-as, mas conservando sua essência e sua fidelidade ao Projeto Educativo.
Cabe a esses professores buscar a atualização permanente do Projeto Pedagógico
e das práticas em vigor no Andrews à luz
das novas tecnologias. É também responsabilidade deles conceber, junto com a
Orientação Pedagógica e demais integrantes
da Equipe, o programa de formação de seus
professores, incentivando-os ao estudo e à
pesquisa de forma mais ampla.
A presente edição do Jornal do Andrews traz um
pouco dos objetivos gerais e do sentido das áreas do
conhecimento: Linguagens (Língua Portuguesa, Arte,
Línguas Estrangeiras e Educação Física), Ciências da
Natureza (Física, Química e Biologia), Matemática e
Ciências Humanas (História, Sociologia, Filosofia e
Geografia). Boa leitura!

2

AS LINGUAGENS

“O QUE HÁ POR TRÁS DAS PALAVRAS”
B
eatriz Miné, coordenadora de
Português, está no Andrews desde
2006. Formada em Língua Portuguesa/Literatura e Pedagogia, ela também
atua na orientação pedagógica do Ensino Médio. “A jovialidade dos alunos
contamina. Gosto de participar dessa
trajetória. É muito significativo para
mim”, afirma.
“Nós investimos muito para que os
alunos tenham autoria e autonomia.
A Língua Portuguesa é um instrumento importantíssimo, é uma ferramenta
para que eles entendam de onde vêm
as palavras, como elas se articulam,
de forma que possam ler mais cri-

ticamente, que consigam perceber o
que há por trás das palavras, como

podem usá-las para defender bem seus
pensamentos”, relata a coordenadora.  
Para ela, a linguagem tecnológica
precisa ser incorporada ao estudo da
língua. “Discutimos muito isso com
os alunos. Como estudar e produzir
conhecimento utilizando as ferramentas digitais. Como usar as redes sociais
para informações de forma responsável. Acho que esse é um desafio que
envolve a leitura. Precisamos mostrar
que essa projeção do futuro que não
conhecemos necessita de uma nova
estrutura de pensamento, para que se
consiga abarcar tudo o que vem aí”,
acredita Beatriz.

“OUVIR BEM, FALAR BEM, ESCREVER BEM”
F
rancisco Farias Vasquez Junior,
coordenador de Inglês do 8o ano
ao Ensino Médio, está no Andrews
desde 2004. “Entrei no Ensino Médio
lecionando para 1ª e 2ª séries. Dois
anos depois, assumi a 3ª série”, conta.

“O Andrews tem uma identidade
própria. Há muitos anos a excelência
acadêmica é visível, pelos resultados
e pelo fato de o aluno saber o que
deseja para si e como pretende chegar
lá. A ideia do Colégio é possibilitar
que o aluno tenha as condições de
ter a carreira que deseja, a vida que
almeja e construir sua identidade”,
comenta Francisco.
Marcella Corrêa, coordenadora de
Inglês do Fundamental I ao 7o ano,
chegou ao Andrews em 2013, como
professora do 6º/7º ano. “O acolhimento foi incrível. Aqui aprendi a
viver o ambiente escolar em constante
trabalho de equipe”, diz.

“O projeto do Andrews possibi- cidadãos cada vez mais conscientes
PROF. e e autônomos. O Inglês, sendo hoje
lita compartilhar conhecimentos
FRANCISCO
desenvolver trabalhos em conjunto a língua mais falada no mundo
com outras disciplinas.VASQUEZ,
Estamos por pessoas não-nativas, tem como
COORDENADOR
em um processo crescente,
incrível, principal característica ser o idioma
DE INGLÊS
para as questões transversais do mun- que mais possibilita oportunidades”,
do. Sempre com o desejo de formar observa Marcella.
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“A ARTE CAUSA QUESTIONAMENTOS”
L

isiane Bacelar Almeida, coordenadora
de Artes, está no Andrews desde 2014.
“A História da Arte estava sendo implementada. Além do ambiente da sala de
Artes, os alunos também conheceram a
teoria, diferente de apenas vivenciar o fazer. Buscamos um equilíbrio entre a teoria
e a prática. Foi um desafio”, menciona.
“Em sintonia com o Projeto Educativo
do Andrews, a Arte trabalha com autoria,
autonomia, olhar para o outro, estar atento ao seu entorno. Procura desenvolver
a autodescoberta, o autoconhecimento.
O olhar crítico da Arte ajuda a reinterpre-

tar o mundo e a criar novas significações.
A Arte causa questionamentos e até constrangimentos. Quando saímos da zona de
conforto, começamos a nos movimentar
e a pensar”, argumenta a coordenadora.
Na formação dos cidadãos do séculos
XXI, ela acha que é preciso encontrar
mais equilíbrio entre a velocidade, em
que tudo é imediato, sucinto, rápido, e
a necessidade de “pisar no freio”. “Tento
fazer isso com a Arte, na leitura de imagens, na contemplação, na fruição. Por
um minuto que seja, já vai gerar novas
conexões e experiências ”, aposta Lisiane.

“O TEATRO É UMA ARTE COMPLETA”
G

ustavo Gasparani é coordenador de Teatro no Andrews
desde 1990. Autor, ator, produtor
e diretor de Teatro, além de professor ele também é ex-aluno.
“Nunca tinha pensado em dar
aula, mas aceitei o convite.
O Andrews tem uma importância
muito grande na minha vida”, diz.
“O Teatro traz a questão da
autoestima, da socialização. Uma
abertura que ajuda o aluno na
sala de aula. Participar da montagem de uma peça traz
um resultado positivo. Os amigos gostam, a família gosta.
Isso dá a eles capacidade de realização. Acho que esse é o
maior trunfo da aula de Teatro”, acredita Gustavo.

I

gor Peçanha, coordenador de Educação
Física, ingressou no Andrews em 2010.
“Me formei pela UFRJ em 2006 e fiz duas
pós-graduações: Educação Física Escolar
e Psicomotricidade”, conta.
“Minha disciplina tem muitos caminhos. Em primeiro lugar, o da saúde.
Os jovens precisam, cada vez mais, se
vincular a uma atividade física, cuidar do
corpo, ter uma vida saudável. Isso faz parte
da formação global que o Andrews prega.
Por outro lado, há a questão cultural que
o esporte pode proporcionar. Incorpora-

No Andrews desde 2007,
Márcia Frederico Lyra Vaz, coordenadora de Teatro, é atriz e
autora de Teatro, formada em
Psicologia com especialização em
Psicodrama e Terapia Sistêmica
de Família.
“Acredito no jogo dramático antes da alfabetização. Hoje
o Teatro está presente desde a
Educação Infantil até o Ensino
Médio. O Teatro é uma arte
completa, por ser coletiva, em que o viés pedagógico é
o das relações, da convivência. Praticamos a colaboração,
a criatividade, o trabalho em equipe e a dimensão do
humano”, conta Márcia.

LINGUAGEM CORPORAL
mos ao currículo não só os esportes, mas
também a cultura corporal do movimento.
Falamos sobre lutas, danças, jogos e brincadeiras. A essa grande gama de atividades,
tentamos dar um significado. O conteúdo,
assim, ganha sentido, além de se alinhar
ao que o Colégio acredita em relação à
autonomia e à autoria”, explana Igor.
Sobre o Andrews do futuro, a expectativa do coordenador é de que se mantenha
esse olhar aberto para compartilhar ideias
e trocar conhecimentos. “O Colégio estará
sempre em transformação”, espera.
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AS CIÊNCIAS DA NATUREZA

A

OS EFEITOS DA AÇÃO HUMANA

na Maria dos Santos Pereira, coordenadora de Biologia e de Ciências, está no Andrews desde 1996.
“O Colégio é muito importante na
minha formação e no meu dia a dia.
É uma referência em Educação para
mim. Todo dia eu aprendo algo. Aqui
é um espaço de formação privilegiado. É mais que uma camisa, é meio
que uma segunda pele”, declara.
“Eu me considero hoje uma excelente professora, em função do
retorno que tenho dos meus alunos.
E muito disso foi construído no
Andrews. Tenho uma relação muito boa com os alunos porque trato
todos com respeito, acolhimento
e afetividade. Eu não acredito em
Educação sem afeto. Você pode saber todo o conteúdo, mas se não
tiver vínculo de afetividade com a
turma, vai faltar algo”, acredita a
coordenadora.

Para ela, o ensino das Ciências da
Natureza hoje é pensado muito na
linha de trazer problemáticas atuais.
“Na condução das aulas, buscamos
que o aluno se sinta capaz de tomar
decisões. Quando eles discutem as

questões, formam-se indivíduos
mais críticos, autônomos e autores.
Acho importante trabalhar as áreas
de conhecimento de forma a não se
descolar da realidade na qual o aluno está inserido. Não se trata apenas
de transmitir assuntos que estão em
pauta. O tempo todo o fio condutor é esse: como o ser humano vem
evoluindo e o que se pode fazer
pelo meio ambiente. É não descolar
a dimensão humana do meio onde
o ser humano está inserido. Tenho
muito orgulho de olhar para o meu
aluno e ver que ele é uma pessoa
solidária, ele olha para o outro, ele
se importa com o entorno”, diz.
Para o futuro, Ana Maria considera que o grande desafio é manter
sempre acesa a chama da pergunta,
da busca. “Fundamental é permanecer fiel ao projeto em que se acredita e buscar o aprimoramento”.

“OBSERVAR E ENTENDER O MUNDO”
G

abriel Marcello é coordenador
de Física desde 2014. “Tenho
uma longa estrada pela frente, na
qual espero que o Andrews esteja
incluído”, afirma.
“Apesar de estar completando 100 anos, o Colégio Andrews
é muito moderno e sua visão de
ensino é atual. Fundamentalmente, é uma escola que tem um bom
projeto pedagógico e o coloca em
prática. Assim, não há como não se
sentir realizado. Dou aula no Ensino
Médio e vejo a transformação dos
alunos em jovens com uma visão
de mundo interessante, pessoas questionadoras”, observa o coordenador.
Para ele, o desafio do professor
de Física é fazer com que os alunos
primeiro entendam o fenômeno
para depois quantificá-lo, matematizá-lo. “Quando o aluno fica curioso,

ele questiona. E isso resulta em interesse. Então, chegamos ao ponto:
não adianta ensinar uma Física que
não seja prazerosa, que seja só teórica.
Nossa linha é desenvolver o prazer
de estudar, de observar o mundo, de
querer entender o porquê daquilo. Só
assim conseguimos transformá-los,

fazer com que tenham uma visão de
mundo diferente, que interfiram de
fato na sociedade. Nosso trabalho é
cultivar isso no aluno e continuar
com o estímulo que começa desde
os primeiros anos”, explica Gabriel.
Para a formação das próximas
gerações, o professor considera fundamental estimular o interesse pelo
que realmente importa. “Cultivar a
ideia de influenciar positivamente
a sociedade, ser uma pessoa questionadora, ler bons livros, ver bons
filmes. A metodologia do Andrews
ajuda nisso, pois o aluno interfere
e questiona os professores, o que é
muito bom”, defende.
“No futuro, acho que o Andrews
estará como hoje, atual, ativo, sempre
tentando melhorar e inovando. Mesmo com os desafios da tecnologia, que
muda muito rápido”, prevê Gabriel.
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“ESTÍMULO À DESCOBERTA”
M

arcelo Pinheiro, coordenador
de Química, está no Andrews
desde 1996. “Sinto-me feliz. Aprendo
e troco muito aqui, onde praticamente fui formado. Valorizo bastante
e estou engajado no Projeto Educativo
do Colégio.”, diz.
“Aqui aprendi a pensar diferente.
O Andrews é hoje a minha segunda
casa: um ambiente onde sempre fui
tratado com carinho e respeito pelos
funcionários, professores, coordenadores, orientadores e direção. Um
fator que me ajuda bastante é a organização. Eu consigo planejar bem o
meu trabalho. Isso é um ponto a favor.
Obrigado à família Andrews por ter
me acolhido e parabéns pelo centenário dessa maravilhosa instituição”,
agradece Marcelo.
Para o coordenador, a contribuição de sua disciplina para o Projeto
Educativo do Andrews é bem prática.

“A Química tem influência direta na
vida das pessoas. Os conteúdos que
estudamos explicam fenômenos da
natureza e estimulam o raciocínio
lógico, a formulação de hipóteses, o
caráter investigativo e questionador
dos alunos. Além disso, sua caracterís-

tica experimental incentiva o prazer da
descoberta. Isso ajuda a compreender
o mundo e as transformações que
ocorrem à sua volta”, explica.
De acordo com a opinião de
Marcelo, o próprio conteúdo das
aulas é uma das formas de preparar a
geração de brasileiros do século XXI:
“Falamos sobre temas como produção
e exploração de petróleo, consumo
consciente, uso adequado da energia,
bem como questões ligadas à poluição
ambiental, ao uso de medicamentos e
à alimentação saudável. São assuntos
que preparam o aluno para exercer
a cidadania, respeitar as diferenças e
participar criticamente da sociedade”.
Para o Andrews do futuro, o professor considera importante continuar
a ampliação do uso de tecnologia,
incorporando-a ainda mais às aulas.
“Nosso propósito é integrar cada vez
mais as Ciências da Natureza”, afirma.

A MATEMÁTICA

“INOVADOR HOJE E NO FUTURO”
M

arcelo Costa Rodrigues, coordenador de Matemática, está no
Andrews desde 2007. “O Colégio me
fez crescer muito profissionalmente,
porque exige qualidade, mas também
dá condições para realizarmos essa
exigência. Nunca ficamos estagnados”, comenta.
“A cada ano é preciso romper novas barreiras.Tínhamos um vestibular
isolado das faculdades públicas e um
da Cesgranrio; depois veio o Enem,
que era uma grande novidade; agora
temos a Base Curricular para indicar
como devemos trabalhar. Então, sempre é preciso verificar onde está o limite e ultrapassá-lo”, afirma Marcelo.
Diante da linguagem universal que
é a Matemática, o coordenador vê a
disciplina contribuir com o Projeto
Educativo na medida em que mostra
como relacionar o cotidiano aos

conceitos matemáticos. “Os projetos
de trabalho aqui desenvolvidos criam
uma linha sequencial que permite
mostrar a aplicação da Matemática,
conforme o tema do ano. No Ensino
Fundamental II promovemos muitos
encontros com outras disciplinas”,
conta.  

No seu ponto de vista, o aluno do
Andrews é muito crítico, racional, e
consegue aplicar o que a Matemática
traz: raciocínio lógico, quantitativo,
dedutivo. “Logicamente cada um tem
sua aptidão, mas vemos aqui uma gama
muito boa de alunos que conseguem
unir conhecimentos em um raciocínio
lógico, formando uma visão de mundo
coerente”, acredita o professor.
Na formação dos cidadãos do
século XXI, para ele, falta paciência,
saber esperar. “Já fizemos muitos projetos nesse sentido e, quando o aluno
chega à 3ª série do EM, é possível ver
sua evolução, que ele compreendeu o
que é autonomia, o que é ser autor”.
Para Marcelo, o Andrews do futuro será inovador. “Apesar de ter mais
de 100 anos, sempre continuará pensando diferente e contribuindo para um
Brasil e um mundo melhores”, confia.
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AS CIÊNCIAS HUMANAS

E

“DESENVOLVIMENTO INTEGRAL”

dgar Pecego Coelho é professor do
Andrews desde 2008. Lecionou na
2ª série do Ensino Médio até 2016.
Em 2013, assumiu a coordenação de
História, Filosofia e Sociologia e em
2017 passou a dar aulas na 3ª série do
Ensino Médio. “Meu primeiro contato
com o Colégio foi em 1978, quando
participei da Semana de Informação
Profissional”, relembra.
“Na sala de aula, o que me importa
mais é despertar a curiosidade do aluno.
Sem abrir mão do rigor conceitual,
tento usar outras linguagens, trazendo
novas mídias para dinamizar a aula.
O projeto das disciplinas que coordeno
é desenvolver a pessoa do modo mais
integral possível. Capacitar o aluno
para, a partir das informações dadas,
formar sua própria opinião. O ideal
de escola, segundo penso, é que nós,
professores, sejamos orientadores.
A aula não substitui o conhecimento
que o próprio aluno tem que construir.

A ideia é desenvolver o senso crítico,
a autonomia de pensamento, o saber
se posicionar”, afirma Edgar.
Para o professor, a condição humana
perpassa toda a história da humanidade. “É isso que queremos mostrar, que
os antigos tinham as mesmas necessidades básicas que nós temos”, diz.

Para a formação dos cidadãos do
século XXI, Edgar percebe uma grande
dificuldade hoje, pois, fora dos muros
da escola, a sociedade brasileira, em
particular, está vivendo uma situação
de desvalorização de tudo o que a
escola valoriza. “Há um grau de individualismo exacerbado. A escola faz
o que é possível, mas as famílias também têm que caminhar nesse sentido.
O que podemos fazer - e temos feito é construir junto com os alunos
valores importantes para qualquer
sociedade: o respeito ao outro, a responsabilidade pela “coisa pública”, a
ideia de que se a maioria da população
não tiver boas condições nós também
não teremos. Esse é um caminho para
formar pessoas que podem melhorar
a sociedade brasileira”, indica.
“Vejo um futuro bom para o Andrews. Seus valores são enraizados e
garantem a continuidade dos ideais
das suas fundadoras”, atesta Edgar.

“CONSTRUTORES DA SOCIEDADE”
V

anessa Telles, coordenadora de
Geografia, está no Andrews desde 2009. Formada pela UFF e pós-graduada na UERJ, antes de lecionar
ela atuou na área de pesquisa. “Aqui
iniciei com turmas de 6º/7º ano, com
as quais trabalho até hoje. A coordenação veio em 2015”, comenta.
“No Colégio Andrews a formação
é permanente. Aprendemos à medida
em que fazemos”, observa Vanessa.
Para ela, a grande contribuição da
Geografia para o Projeto Educativo
da escola é fazer com que os alunos
se percebam como construtores da
sociedade, não como espectadores.
Nosso trabalho é formar cidadãos
críticos e capazes de tomar decisões
em relação a esse espaço”, acrescenta
a professora.
Estimular reflexões sobre mudanças na nossa sociedade é, paraVanessa,

um diferencial do Andrews. “Falamos
de mercado de trabalho, de racismo,
de questões de gênero, desde o Ensino Fundamental. A escola dá espaço
para esses debates e questionamentos.
Esse é o caminho: incentivar discus-

sões, colocar a lupa nos problemas.
Trazer questões que estão no dia a
dia, em casa, na relação com o outro.
Temos ainda muito o que fazer, mas
no futuro teremos resultados bem
positivos”, acredita Vanessa.  
Sobre o Andrews do futuro, a
coordenadora vislumbra desdobramentos muito positivos do caminho trilhado hoje. “A escola deve
abrir ainda mais as discussões sobre
diversidade, o respeito à diferença.
Espero isso não só para o Andrews,
mas para toda a Educação. São os
alunos que promovem as mudanças
a partir de suas demandas. Nosso
papel é organizar as informações que
chegam a eles e nortear o estudo. No
futuro acho que o Colégio terá um
perfil ainda mais crítico, formando
cidadãos ainda mais ‘pensantes’”,
conclui.

