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EQUIPE PEDAGÓGICA ALINHADA
E DIRECIONADA PARA O FUTURO

O

s Projetos Educativos têm, cada um deles, uma
essência, que se baseia em valores, princípios e
concepções de Educação, e apontam para determinadas
visões de mundo, de sociedade e de futuro. Têm assim
função estratégica e instituinte: mais do que descrever
a realidade já instalada, indicam utopias a serem perseguidas, sinalizam ideais, orientam expectativas.
Em meio a mudanças e a evoluções, há algo de permanente que deve se perpetuar por constituir sua identidade:
seus fundamentos e seus princípios. No contexto atual, as
crianças e os jovens brasileiros receberão como legado um
país a reconstruir. Será deles a responsabilidade de organizar
uma sociedade mais justa e recolocar o Brasil no rumo
de desenvolvimento e de integração no cenário mundial.
O atual momento de polarização é fenômeno planetário.
A influência das redes virtuais faz com que o cotidiano
das escolas seja atravessado por temas, questões e perspectivas pautadas pelos algoritmos dos celulares dos alunos.
Mas as escolas não deveriam limitar-se a ser apenas mais
um elo nessa cadeia que reverbere essas perspectivas.

O Andrews preza o convívio e a coexistência com
outras propostas educativas. Sua presença justifica-se
na medida em que sua atuação possa acrescentar algo
de novo e de diferente. Um de seus princípios é o da
elevação, que remete a um certo compromisso com a
erudição. No Andrews, o aluno deve ser levado a uma
meta reflexão acerca dessa circunstância e a pensar criticamente sobre fenômenos como o relativismo cultural:
seus usos, sentidos e intencionalidades políticas.
Tanto a concepção do Colégio Andrews quanto a
construção do seu Projeto Educativo foram resultados de
um trabalho a várias mãos, burilado ao longo do tempo, com participação, colaboração e espírito de equipe.
Essa parceria é condição necessária para que os
objetivos educativos pretendidos possam ser
alcançados. A presente edição, com alguns integrantes
da Equipe Pedagógica, tem a intenção de homenagear
todos os educadores que encarnam, sustentam e fazem
avançar esse Projeto.
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O ANDREWS FAZ PARTE DA MINHA IDENTIDADE

E

neida Balthazar ingressou no
Andrews em 1980. Hoje coordenadora, iniciou como professora
de 1ª série do Ensino Fundamental.
Atuou como orientadora educacional da Educação Infantil, por cerca
de 20 anos, e foi orientadora pedagógica de 2010 a 2017. “Uma das
características que me mantém há
tanto tempo aqui é o acolhimento,
um forte traço da identidade do Colégio. Procuro agir dessa forma com
as crianças, as famílias e os profissionais. Acho que consegui a disciplina pelo afeto. Aprendi isso na
prática e acredito que a autoridade
se constrói dessa forma”, comenta.
“Nós, orientadoras, acompanhamos cada criança e conversamos com os professores e com as
famílias. É preciso exercitar muito
a escuta, para tentar ajudá-los no
contexto escolar. Acho importante

V

trabalharmos com o coletivo, mas
com o olhar individualizado, sabendo quem é cada um”, acredita
Eneida.

Durante as quase quatro décadas de trabalho no Andrews, Eneida se renovou junto com o Colégio.
“Aqui é um ambiente de reflexão
permanente. A escola traz especialistas, promove debates e proporciona o aprimoramento de toda a
sua equipe. Acho isso maravilhoso”,
destaca.
Hoje e no futuro, cuidar das
relações é um ponto primordial e
um grande desafio para a escola.
“Temos que usar todos os nossos
sentidos e nos conectarmos com
os outros. Olhar e enxergar, ouvir e
escutar, tocar. Isto é um diferencial”,
acredita Eneida. “Acho que deixo
uma marca aqui, e o Andrews deixa
uma marca em mim também. Tenho
amor por essa escola, um amor de
37 anos juntos. Falo do Colégio
como “nós”, pois ele faz parte da
minha identidade”, conclui.

A EDUCAÇÃO TEM DE SER TRANSFORMADORA

aléria Cherpe Mendes está no
Andrews desde 2010. Atualmente é orientadora educacional, mas
seu primeiro cargo foi de coordenadora de turno. “Senti-me muito
valorizada como profissional. Logo
passei a articuladora da Coordenação
e no ano seguinte fui para a Orientação Educacional, algo de que eu gosto muitíssimo”, conta.
“No Andrews, aprendi a dar uma
grande importância às palavras, ao
seu significado, à sua colocação em
um contexto. A reflexão também
contribui muito. Aqui há espaço
para repensar e pensar diferente em
muitos aspectos. Recentemente, passamos por um período de aprendizado e debates sobre o Projeto Educativo, até ele chegar ao formato atual.

O grande objetivo é que esse Projeto
esteja na nossa “corrente sanguínea”,
porque é assim que conseguimos ser
Andrews”, observa Valéria. Para ela,
a experiência no Colégio favorece

em muitos sentidos, em especial a
possibilidade de se colocar em movimento, em formação permanente. “Há um olhar atento ao sentido
pedagógico das tarefas do professor.
Isso para mim é formação”, afirma.
A preparação dos cidadãos do século XXI, para Valéria, deve incluir o
direito à escola para todos. “A Educação pode promover o respeito às diferenças, à igualdade e à equidade”,
acredita. A orientadora educacional
vê no Andrews uma busca não apenas para armazenar informações ou
treinar respostas. “O conteúdo é valorizado, mas está a serviço do saber.
Ele precisa se transformar em conhecimento. E o conhecimento precisa
estar a serviço da vida. A Educação
tem de ser transformadora”, ressalta.
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E

UM COLÉGIO QUE ESCUTA A TODOS

liane Aguiar, orientadora educacional, chegou ao Andrews em
1988. Na ocasião da mundança do
Colégio para a Visconde de Silva,
participou do processo de verticalização do SOE (Serviço de Orientação Educacional), um setor de
interlocução com a escola inteira
– aluno, professor, família, direção.
“Sou muito realizada. Se eu tivesse
que recomeçar, não tenho dúvida
de que seguiria pela Educação novamente”, revela.
Para ela, o Andrews faz diferença
porque é um Colégio que escuta a
todos: não só famílias e alunos, mas
até uma sociedade com desejo de
ser atendida. “Esses anos todos eu
presenciei uma gestão muito pautada em uma aprendizagem construída a partir desses olhares, dessas
impressões, daquilo que lemos, das
nossas preocupações. Isso é muito humano. Todas as decisões sempre passaram por nós. A Direção da
escola divide. Por isso é fácil dizer

A

que é o nosso projeto, a nossa escola”, afirma Eliane.
Sobre a contribuição do Andrews
para a formação dos professores, a
orientadora educacional acredita
que o ponto de partida é o diálogo.
“Levantamos junto aos professores
quais necessidades eles têm, quais
são as dúvidas, o que gostariam de
debater. Estamos todos em torno do
mesmo projeto. Essa é a diferença.

A metodologia de atualização e discussão desse projeto é muito peculiar. O Andrews é um Colégio que
agrega valor, pessoas, conhecimento, trocas”, enfatiza.
Em relação à formação da geração de brasileiros do século XXI,
Eliane considera que faltam exemplos e modelos. “Nós estamos diante de uma geração sem desejo, sem
projeto, sem planejamento, e isso
tem muito a ver com a questão da
educação. Aqui, o nosso projeto tem
a questão da autoria, da autonomia,
de responsabilizar. Nossa proposta
é debater temas contemporâneos,
atuais, questões que se colocam
hoje e para as quais ainda não temos as respostas”, observa. “Para o
futuro do Andrews, meu desejo é
que não se perca essa escuta, esse
pulsar, o respeito com os alunos,
com as famílias. Que os gestores
não se afastem da essência, da identidade da escola, porque é isso que
faz uma instituição”, finaliza.

PROJETOS DE VIDA EM CONSTRUÇÃO

na Paula Loureiro, orientadora
educacional e profissional do
Ensino Médio, está na equipe do Andrews desde 1996. “Vim para fazer
um trabalho de Literatura Infantil,
em parceria com as professoras do
Fundamental I, na sala de Leitura.
Aqui, o Projeto Educativo nos convoca o tempo todo a repensar quem
somos e o sentido do que fazemos.
Isso nos coloca em contato constante com nossos próprios projetos de
vida. Então, foi um solo fértil para
as sementes crescerem e novos projetos nascerem. Construí vínculos,
apaixonei-me pelo Colégio”, conta.
Para ela, o fato de o Andrews estar sempre em movimento, faz com
que o profissional não apenas forme,
mas também se forme continuamente. “Sentimos sempre que algo está
por vir. E isso nos faz ressignificar,

refletir, repensar, agir. Nesse processo, nos atravessa a concepção do ser
humano que queremos formar: um
sujeito com autonomia intelectual
e moral, autor, responsável por suas
escolhas, cidadão consciente, participativo e crítico”, afirma Ana Paula.

“Vejo uma geração com dificuldade em fazer escolhas. Essa primeira
opção profissional, por exemplo, tem
um peso muito grande. Por isso a importância do trabalho com autoconhecimento. O PPU (Projeto Profissional
Universitário) é a coluna vertebral
do Ensino Médio. É cada aluno poder
pensar: quem eu fui? A partir das narrativas que contam sobre ele; quem eu
sou? Através de suas próprias narrativas; e quem eu quero ser? Pensando
em seu projeto de vida. As estratégias
de orientação profissional do SOE permitem que os alunos se reafirmem
como sujeitos capazes de construir
projetos de vida, de trilhar sua trajetória para além da escola, a partir da escola”, relata a orientadora. “O desafio
para o Andrews do futuro é continuar
se reinventando, sem perder sua essência”, diz.
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O ANDREWS ME PÔS EM MOVIMENTO
A

driana Rodrigues, orientadora
pedagógica do 1º ao 5º ano,
chegou no Andrews em 1992. Inicialmente foi contratada como Auxiliar de
Professora. “O Andrews abriu muitas
portas para mim, inclusive nas minhas
escolhas profissionais”, declara.
Depois de dar aula na Alfabetização, Adriana lecionou no ensino
Fundamental I e, em 2011, assumiu
a orientação pedagógica desse mesmo
segmento. “Sou realizada como educadora. Minha formação foi a partir do
Andrews, que me levou para o estudo,
me pôs em movimento. Também foi
através do Colégio que decidi me
graduar em História da Arte, uma das
áreas do conhecimento com ênfase no
Projeto Educativo. A escola é parceira,
pensa diferente desde a fundação.
Tem um olhar que é particular, sem
perder a questão da coletividade,”
afirma a orientadora.

Adriana acredita que o Andrews
tem um diferencial para formar os
cidadãos do século XXI: “leva seus
alunos a serem alunos-estudantes, a
ocuparem um lugar como sujeitos

participantes de uma comunidade,
seja ela qual for. Hoje é a escola, em
breve será o mundo. Esse é um grande projeto, valorizar as questões do
humano, das relações, do estar com
o outro, do transcender”.
Para ela, o grande desafio para
construir o Andrews do amanhã
será dar continuidade à formação de
professores. “A escola está fazendo o
papel dela, mas é preciso também um
movimento pessoal. Precisamos de
pessoas que busquem novos caminhos
para o ensino e que tenham coragem
e sensibilidade.
A orientadora pedagógica está
trabalhando e estudando para lidar
com as mudanças e inovações que
serão propostas para 2019. Vamos
nos dedicar a rever a matriz curricular para construirmos um Andrews
atualizado, sem perder de vista seu
Projeto Educativo.

A PROPOSTA É CONTINUAR A REFLETIR
A

lexandra Wertheimer, orientadora pedagógica de 6º/7º ano,
iniciou seu trabalho no Andrews em
2008. “Comecei como professora de
Inglês, passei à coordenação de área,
funções que desempenhei por bom
período, até ser convidada para o
cargo atual, relata.
O investimento na formação de
seus profissionais é uma marca forte
do Colégio, na opinião de Alexandra.
“Não só na equipe pedagógica e nos
professores, todo funcionário aqui
é estimulado a buscar novidades e a
estudar. Há uma visão muito atual do
que é proposto em Educação. Temos
o respaldo da psicopedagogia, da
psicanálise”, diz.
Para a orientadora pedagógica, a
força-motriz do trabalho do educador é estar sempre insatisfeito, buscando novas respostas, propostas,
atualizações. “Aqui é o lugar onde
encontrei mais terreno fértil para o

estudo, o debate e a troca de ideias.
As sugestões sempre são ouvidas e
discutidas, mesmo que não sejam
implementadas”, constata.
“Acho que o “pensar diferente”
do Andrews é entender o aluno como

um sujeito em formação. Temos
que ajudá-lo a fazer sua trilha, da
melhor forma possível, levando em
consideração todas as suas singularidades. Outro diferencial nosso é o
propósito de formar cidadãos mais
tolerantes para o que é diferente.
Na verdade, vamos além: queremos
saber tirar o que há de melhor do
que é diferente para que os alunos
entendam que aquilo pode acrescentar. A textualidade também faz
uma grande diferença: nossos alunos
leem muito, escrevem muito, sabem
se colocar”, comenta a orientadora
pedagógica.
Alexandra acredita que o caminho é integrar cada vez mais os
conhecimentos. “Diante do mundo
e do ser humano tão acelerados, o
desafio é conseguir continuar a se
olhar, a refletir. Essa é a proposta.
É importante que consigamos manter a reflexão”, espera.
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O DESAFIO É SE MANTER SEMPRE JOVEM
T

ania Ferreira, orientadora pedagógica, chegou ao Andrews em
1984. Começou como professora
e foi coordenadora do horário de
Permanência. “ Minha trajetória aqui
foi assim: de tempos em tempos vem
uma oportunidade de crescimento.
O Colégio incentiva o estudo e valoriza
seus profissionais”, conta.
“Sou muito realizada como
educadora desde quando alfabetizava.
A proposta do Colégio me encantou e
me fez gostar ainda mais de Educação.
O Andrews pensa diferente desde
a sua fundação. Sempre aceitou a
diversidade e acolheu diferentes
religiões, diferentes famílias. Isso é
um desafio, mas ao mesmo tempo
é uma possibilidade de formação e
inserção dos alunos nesse mundo
de intolerância. O trabalho voltado
para a condição humana também me
seduz, porque oferece uma formação
integral. Nosso Projeto Pedagógico
trabalha o emocional, o cognitivo e o

relacional. Não é só o conhecimento
dos conteúdos das disciplinas, o
Andrews transcende”, assegura.
A orientadora destaca que a recente
atualização do Projeto Educativo
é resultado de toda a comunidade
pensando junta – equipe, professores,
pais, alunos. “Acho isso o máximo.
O Colégio não se acomoda, busca

novas teorias, novos conhecimentos,
se atualiza. Cada um aqui dentro se
sente com voz, com possibilidade
de participar. Isso é muito bom,
mas é uma grande responsabilidade
também. Somos convidados ao debate,
à reflexão e ao estudo constante. Isso
contribui para nossa formação”,
comenta.
Para Tania, pensar em mudanças e
inovações para o futuro significa sair
dos muros da escola. “Fazemos um
trabalho belíssimo. Mas é necessário
nos fazer conhecer mais de perto,
investir no trabalho social dos
jovens, dar visibilidade e, também,
colaborar com a sociedade. Isso
possibilita uma visão de mundo
mais real e vivências que construam
o cidadão que ele quer ser e que o
Andrews deseja formar”, acredita.
Para o Andrews do amanhã,
Tania considera que o maior desafio
é se manter sempre jovem, com
inovações, sem perder sua identidade.

PRECISAMOS DEBATER CADA VEZ MAIS
B

eatriz Miné, orientadora pedagógica, está no Andrews desde
2006. “Gosto de ver como os alunos
se colocam e questionam. É gratificante acompanhar um jovem que entra
na 1a série do Ensino Médio e vê-lo
se tornar outra pessoa quando sai, na
3a série. Depois, já na universidade,
eles vêm conversar conosco, e é ainda
mais diferente”, observa.
Para ela, o Andrews pensa diferente
porque se preocupa com o que está
acontecendo no mundo. “Estamos
sempre participando de uma visão
muito ampla e por isso crescemos
junto com os alunos. O tempo todo
procuramos descobrir como fazer
melhor. Essa procura é que possibilita
fazermos diferente. Há aqui um apego
muito grande ao aluno. Ele é alguém
de quem precisamos estar perto,
acompanhando”, conta.

A atualização do Projeto Educativo, na opinião de Beatriz, é a concretização dessa constante proposta de
melhorar. “O trabalho é bem desenvolvido.A equipe se reune várias vezes
e os professores também participam.

É uma construção coletiva em que
todos podem opinar, discutir. Isso é
muito importante”, analisa. “Dessa
forma, e de muitas outras, a experiência no Andrews favorece a formação
dos professores”, complementa.
O gr upo de professores do
Ensino Médio encanta a orientadora
pedagógica, que se declara fã da
equipe. “São seres pensantes, críticos,
atualizados. São também pessoas
muito sensíveis e não só preocupadas
com os conteúdos. Eles são cativantes
com os alunos”, elogia.
O desafio do Andrews do futuro, para Beatriz, é debater cada vez
mais.“O novo precisa penetrar em
nossas vidas, nos contaminar, mas
precisamos também avaliar, analisar,
criticar. Tudo precisa ser pensado e
planejado para que possa ser implementado”, conclui.
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ACOLHIMENTO E ESCUTA ÀS FAMÍLIAS

M

árcia Feijó, coordenadora do 1o ao
4o ano, está no Andrews desde 2007.
“O projeto do Colégio vai ao encontro de
minhas crenças e ética profissional”, afirma.
Para ela, um dos importantes diferenciais do Andrews é o acolhimento e a
escuta no atendimento às famílias. “Mesmo
quando não conseguimos resolver alguma
questão na hora, estamos sempre prontos a
acolher, escutar e buscar uma solução. Isso
é o que faz a diferença”, acredita.
Para Márcia, a formação do ser humano
deve ser o foco na preparação dos cidadãos
do século XXI. “O que falta hoje em dia é

bom senso, ética, uma base para o crescimento. Aqui no Andrews trabalhamos
muito com a formação do aluno, mas,
nesse sentido, família e escola têm que
caminhar juntos”.
“Na construção do Andrews do futuro,
temos que nos reinventar, a cada momento, para atender às novas demandas
que chegam. Temos que descobrir como
fazer um ensino cada vez mais prazeroso.
O Colégio tem um Projeto Educativo
muito forte que, certamente, vai durar
mais cem anos, sem deixar de se atualizar”, vislumbra Márcia.

EM BUSCA DE MUDANÇAS E INOVAÇÕES

A

ndré Junqueira é coordenador no
Andrews desde 2001. “Comecei
lecionando Biologia, de 1990 a 1996.
Fiquei um período afastado e retornei em
2001. Logo fui convidado para assumir a
coordenação do Ensino Médio e dos cursos
extras, cargo que exerço hoje, além de dar
aulas para o 6º/7º ano do Fundamental
II”, conta.
“O Colégio capacita bastante a sua
equipe, em busca de mudanças e inovações.
Aqui foi onde me aprofundei e sempre
fui incentivado a buscar novos conhecimentos. Assim, fui abrindo caminhos em

outras áreas além da Biologia. O Andrews
pensa diferente, em primeiro lugar, porque é um colégio familiar, o que favorece
uma troca muito grande da direção com
a comunidade escolar. O tratamento aqui
é muito humano”, revela André.
“Acho que o Andrews prepara o cidadão do século XXI porque faz um trabalho
muito ligado à autoria e à autonomia.
É um carro-chefe nosso aqui, observa o
coordenador. Para ele, o Colégio do futuro
terá que ampliar o trabalho de campo.
“A prática auxilia a absorção do conteúdo”, observa André.

ALUNOS FORMADOS PARA O MUNDO

J

osé Anselmo de Lira Neto está no Andrews
desde 2001. “Iniciei como professor de
Ciências do 6º e do 8º ano. Há cerca de
sete anos fui convidado para ser coordenador”, diz.
“Por ser um colégio muito interessante,
escolhi o Andrews para minhas filhas estudarem. É uma escola que faz o aluno pensar
diferente e ter autonomia.Trabalhamos para
que os alunos saiam daqui formados para
o mundo”, afirma Anselmo.
Além disso, o coordenador ressalta o
investimento do Colégio na formação dos professores.
“A escola convida e incentiva seus profissionais a fazerem

cursos de atualização”, conta. Para ele, o
grande desafio da juventude atual é entender
as consequências que uma educação do
“sim” vai gerar no futuro, diante da vida.
“Então, nossa contribuição é estar, muitas
vezes, no lugar do “não”, e fazê-los entender
o sentido do “não”, acredita.
“O que virá no futuro? Nós ainda não
sabemos. Mas já temos as novas tecnologias
e devemos disseminar o seu uso de maneira benéfica. Nosso estímulo é criar uma
cultura favorável à Educação, do ponto de vista pedagógico, trabalhando por projetos”,
pensa Anselmo.
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O ANDREWS JÁ NASCE DIFERENTE

ilda Carregal está no Andrews
desde 1980. “Minha trajetória
profissional foi feita aqui. Passei cerca
de 20 anos em sala de aula e 15 na
orientação pedagógica.Agora trabalho
com a Direção, na captação de alunos
novos e na supervisão do setor de
Comunicação, conta.
“O Andrews já nasce diferente,
com uma proposta bastante inovadora: um colégio laico e misto. Desde o
início acolhe as diferenças e valoriza o
convívio com a diversidade. Esse é um
traço de identidade marcante – estar
sempre à frente do seu tempo. Quem
respeita o seu público e as suas singularidades, faz 100 anos, 200 anos,
300 anos”, constata Gilda.
Para ela, um diferencial importante
é o foco na qualidade da educação.
“Não é um colégio empresarial, é um
colégio familiar, fundado por duas
professoras. Esse respeito à profissão
de educar está no DNA. Isso é bonito”,
comenta.

Na opinião de Gilda, o Andrews
favorece a formação em todos os
sentidos. “O professor é muito
assistido, mas, é claro, ele tem que
estar empenhado, comprometido.
Desempenho, competência e esforço
são muito valorizados.Todas as nossas

formações visam a condição humana.
Essa é a eterna questão”, observa.
“Sobre o Andrews do futuro, é
preciso abrir espaço para a tecnologia,
mas também para as incertezas que
se anunciam. O grande estímulo é
manter sempre acesa a chama do
questionamento, da busca. Pensar
diferente remete à inquietude, ao
aprimoramento. As discussões sobre
diversidade, respeito às diferenças,
meio ambiente, sustentabilidade e
ética certamente darão frutos positivos,
porque são os alunos, os jovens, que
movem as mudanças a partir de suas
demandas. A renovação passa por
pessoas e ideias.A missão que dá sentido
ao Projeto Educativo do Andrews é a
formação do ser humano na sua essência
e na plenitude da sua humanidade, com
capacidade de autoria e de autonomia
para atuar responsavelmente.
O comprometimento com o Projeto
Educativo é nosso compromisso com
o futuro”, acredita Gilda.

TROCA E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO
R

oberta Peregrino entrou no
Andrews como orientadora
educacional em 2002. Atualmente é
supervisora pedagógica da Educação
Infantil e Ensino Fundamnetal I. Nesse
percurso, ela considera que o Colégio
se preocupa em avaliar, validar e/ou
renovar práticas e metodologia, à luz
do seu Projeto Educativo. “Um de seus
princípios é considerar as pessoas no
processo de ensino e aprendizagem.
Isso abre uma porta muito significativa
na dimensão do aprender. No ambiente escolar, como espaço coletivo, o
desafio é incluir essa dimensão referida à criança com ela mesma, com o
grupo e com a sociedade. Essa é uma
diretriz que faz a diferença em seu
Projeto Educativo”, afirma Roberta.
Para ela, uma das marcas do Colégio é acreditar que as pessoas podem
fazer o seu melhor, validando as suas
potencialidades e lidando com os

desafios. “Nos processos de ensino,
nosso objetivo é criar ambientes de
comunicação, entrelaçar vozes para
troca e construção de conhecimentos”, reconhece a orientadora.
A intenção educativa, segundo
Roberta, é que o ensino dos conteúdos
possibilite ao aluno uma compreen-

são progressiva da condição humana.
“Nosso maior empreendimento é
aprender a fazer a diferença naquilo
que escolhemos fazer para a vida em
comum. A escola é o primeiro lugar
fora da família onde a criança lida
com outros adultos diferentes dos
seus pais e, principalmente, com pares da mesma faixa de idade. Então,
devemos oferecer oportunidades para
que ela possa ler esse ambiente e atuar
nele como aluno e colega. A ideia é
ensinar a boa convivência e trabalhar
a questão do respeito e da ação diante
do mundo”, explica Roberta.
Sobre o Andrews do futuro, ela
cita o educador português José Pacheco: “a escola é feita por pessoas”.
“O que espero é que o Colégio
continue apostando em pessoas que
tenham boa fé na condição humana
como mote para sustentar sua prática
de trabalho”.
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I

nez Veiga, coordenadora pedagógica geral, está no Andrews
desde 2005. “Comecei na coordenação geral, mais centrada na Educação Infantil e no Fundamental I.
No início de 2012 assumi o cargo
que tenho hoje”, conta.
“Projetos educativos são um
trabalho de equipe, uma construção
coletiva que deve nos educar a
todos. O que sou hoje, como pessoa
e como profissional, tem muito
dos projetos dos quais participei”,
comenta Inez.
Para ela, acolher as diferenças faz
parte da história do Andrews, até
mesmo na forma como o Colégio
é gerenciado e pensado. Ela cita
como exemplo a atualização do
Projeto Educativo: “Foi um longo
trabalho, que começou em 2010 e
foi aprofundado em 2014. Foram
momentos de recordar os nossos
escritos, as nossas práticas e reafirmar a nossa identidade”.
“Formar um sujeito autor e
autônomo, capaz de dar boas respostas às demandas do seu tempo,
com responsabilidade social, não
é uma missão simples. O desafio
para o Andrews será sempre buscar
regular seu trabalho pedagógico às
novas exigências que a realidade
apresenta, sem perder a essência do
seu Projeto Educativo”, afirma Inez.
“Quando a família atua no ramo
da Educação Básica, com frequência
o sucessor acompanha a vida da
instituição desde muito cedo. No
meu caso, entrei como aluno em
1970, com sete anos de idade. São
48 de vivência, 28 deles na Direção
e condução do Projeto”, diz Pedro
Flexa Ribeiro. Diretora desde 2000,
Ana Carolina Flexa Ribeiro começou
a trabalhar no Andrews em 1993.
Atuou na Orientação Pedagógica até
iniciar sua trajetória na Direção, em

ANA CAROLINA, PEDRO E INEZ
1997. Hoje está mais concentrada
na área Administrativa, mas também
participa da Equipe Pedagógica.
“A identidade do Andrews foi
sendo desenhada gradativamente.
Suas fundadoras tinham origens
diferentes, mas compartilhavam
as mesmas perspectivas sobre
liberdade, democracia e livre
arbítrio. Acreditavam que uma boa
escolaridade deveria assegurar a
transmissão de um patrimônio: um
determinado repertório de saberes
e conhecimentos. A ideia de um
Colégio laico e misto atraiu famílias,
de diversas origens, que entendiam
a Educação como a melhor herança
a legar a seus filhos. A vocação
para acolher e fazer conviver essas
crianças, tão diferentes, desde cedo
constituiu um dos mais simpáticos
traços de identidade do Andrews.
Hoje, 100 anos depois, é com essa

mesma vocação que queremos fazer
diferença”, afirmam Ana Carolina
e Pedro. “O retorno ao Colégio
de ex-alunos ou funcionários é
sempre uma alegria. É uma grande
satisfação ouvi-los contar como
o Andrews fez diferença em suas
vidas”, complementam.
Para os diretores, é essencial
manter o Projeto Político Pedagógico sempre atualizado a partir do
contexto presente. “Entretanto, há
certos pressupostos e compromissos dos quais o Andrews não abre
mão, pois deles depende a realização de seus propósitos. “Nosso
objetivo é formar jovens com ampla
capacidade de leitura de mundo,
brasileiros que - embora tenham
circulação internacional - apostem
no Brasil e tornem-se adultos capazes de investir e contribuir para
o futuro, declaram.

