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NOSSA HISTÓRIA
Fundado na segunda metade da década de 
1970, o Colégio Oswald de Andrade está 
intimamente associado a um conceito que o 
caracteriza desde a sua origem: a inovação. 
Fomos inovadores ao implantar o Estudo de 
Meio como recurso pedagógico, ao instituir 
no Ensino Fundamental o trabalho com 
Projetos de Pesquisa e, no Ensino Médio, o 
Projeto Teses, hoje integrados à prática 
pedagógica de outras importantes 
instituições de ensino. Inovamos, também, ao 
introduzir no currículo a reunião de classe, 
espaço formal de exercício da cidadania. 
Somos uma instituição que aprende, e de 
forma colaborativa. A abertura a mudanças e 
a ousadia para buscar novos caminhos, 
práticas e metodologias, mesmo quando não 
há certezas estabelecidas, são características 
que marcam nossa escola desde sua 
fundação, há mais de 40 anos. 



OSWALDIANOS

Não somos Oswald de Andrade por acaso. O grande modernista que dá nome à escola 
foi um iconoclasta que cultuava o legado científico, artístico e cultural da humanidade, 
ainda que jogando sobre esses conhecimentos o seu olhar sempre crítico e irônico. 
O aluno do Oswald bebe dessa fonte vital e transformadora. Cresce declamando 
poesia, fazendo teatro, aprendendo música, compondo, escrevendo, criando, 
vivenciando ciência, entendendo história, desenvolvendo o raciocínio lógico.  É um 
cidadão do mundo. Livre, ativo, crítico, consciente.  

"Como poucos, eu conheci as 

lutas e as tempestades. Como 

poucos, eu amei a palavra 

liberdade e por ela briguei."

Oswald de Andrade 

fragmento do livro "O homem sem profissão"



O OSWALD DE ANDRADE E SUA LIGAÇÃO COM AS ARTES 

Os alunos do Oswald têm uma experiência diferente no estudo das Artes desde a 
Educação Infantil. A partir do Ensino Fundamental II, passa obrigatoriamente 
pelas cinco manifestações artísticas trabalhadas na escola: Artes Visuais, 
Atividades Circenses, Dança, Música e Teatro. 

O grande diferencial do Oswald nas Artes Visuais é a tentativa de trazer a arte 
para o foco da cena dos alunos, dando importância aos projetos de obras e para a 
arte contemporânea. Os alunos são estimulados a desenvolver projetos daquilo 
que querem realizar, sem que haja ênfase apenas no material ou na técnica 
utilizada, uma vez que estes estão a serviço do projeto expressivo. Parte-se da 
apresentação de um repertório, a partir do qual os alunos desenvolvem ideias e 
projetos, que podem ou não chegar à execução.



O lugar das artes pode e deve ser um lugar 
de ousadia, de experimentação, de tempos 
diferentes de planejamento, de 
contemplação, absorção e realização. O 
desafio na escola é propor um lugar de 
estranhamento para a criatividade, a 
ousadia e a autoria. Por isso, na concepção 
desse trabalho no Oswald, os alunos são 
instigados, desde a Educação Infantil, a ler 
obras de arte, interpretá-las e criar 
repertórios nas linguagens artísticas. A 
compreensão dessa linguagem também 
pressupõe criação, colocando a autoria 
como desafio para os alunos durante todo o 
percurso escolar. 



UNIDADE

TIPUANA

G2 - G5

Na Unidade Tipuana, a escola é tomada como 
o lugar da experiência. Na primeira infância, a 
criança deve ser estimulada com pluralidade 
de linguagens, mais possibilidades de uso, 
mais interações, mais experiências, mais 
vivências e aprendizagens. 
Organizamos os espaços de forma 
intencional, favorecendo o uso da linguagem 
plástica, musical, cênica (nesse momento, o 
jogo simbólico), do brincar, do desenho, da 
escrita, da matemática, da geometria, enfim, 
todas as possíveis linguagens que favoreçam 
a ação da criança de forma independente, 
ativa e criativa. 
É dessa maneira que a acolhedora casa 
localizada em Pinheiros procura estabelecer 
múltiplos diálogos com seus ocupantes. 





UNIDADE

GIRASSOL

UNIDADE

1º ANO AO 
5º ANO F1

A Unidade Girassol, situada na Vila Madalena, 
destaca-se pelos seus espaços híbridos de 
pesquisa, como o Centro de Leitura, 
Informação e Pesquisa (CLIP) e o Espaço de 
Investigação, ambos concebidos como 
lugares em que todos ensinam e aprendem, 
proporcionando as bases para o pensamento 
científico e cultural. 
Contando ainda com duas quadras 
poliesportivas ‒ adequadas a crianças de 
Ensino Fundamental I e Educação Infantil ‒ 
sala de Música, Ateliê de Artes e mais de 20 
salas de aula, a Unidade Girassol é capaz de 
diferentes reconfigurações, possibilitando 
outras formas de interação social. 
Essa unidade ainda conta com amplo pátio 
aberto que integra todos os espaços 
descritos, além de elevador que facilita a 
acessibilidade para as salas de aula. 





UNIDADE

CERRO CORÁ

UNIDADE

6º ANO F2 
AO  

3º ANO EM

A Unidade conta com mais de 15 salas de aula 
com capacidade para até 40 alunos cada, além 
de salas específicas para Dança, Circo, Música, 
Laboratório de Fotografia analógica, Artes 
Visuais e, futuramente, um estúdio de 
áudio/vídeo. Ainda, conta com Teatro com 
capacidade para 150 pessoas sentadas e 
equipamentos de luz e som de qualidade, 
proporcionando diferentes possibilidades de 
uso. 
O espaço com mais de 230m2, conhecido como 
Pátio Cultural, tem característica única: é um 
espaço que agrega as diferentes salas voltadas 
para artes, um local de comunicação e híbrido 
nas suas possibilidades. O espaço, ausente de 
luz natural, com pé direito de 3m e presença 
marcante de suas seis pilastras de sustentação, 
dialoga com o que já foi um dia uma garagem 
de carga.  



Hoje, revisitado, o espaço torna-se capaz de 
abrigar desde exposições de Artes Visuais a 
projetos de socialização. 
São duas quadras presentes na Unidade Cerro 
Corá, uma coberta, de 22m x 15m, apta a 
diversas modalidades esportivas, e outra a céu 
aberto, de 18m x 12m, localizada no topo de um 
dos prédios. Vizinho dela está nosso solarium, 
um terraço de aproximadamente 100m2, ideal 
para a realização de pequenas atividades a céu 
aberto, com vista panorâmica dos bairros da 
Lapa, Vila Leopoldina e Jaguaré, 
proporcionando interação única com a cidade. 





PÚBLICO GERAL

NÚMERO DE 
ESPECTADORES/ 

EVENTO

850

Nosso público é formado 
principalmente por famílias da 
Zona Oeste de São Paulo, de 26 a 
50 anos, com faixa de renda 
familiar superior a 15 mil reais, 
formado por profissionais liberais, 
professores, administradores, 
artistas, jornalistas, arquitetos e 
produtores culturais. Interessados 
em educação, arte, cultura e 
tecnologia. 
Em nossos eventos anuais, como 
as Mostras Culturais, Festas 
Juninas, Concurso de Declamação 
e Serão Musical, a média de 
público ultrapassa os 850 
espectadores. 



OSWALD ABRINDO SUAS PORTAS 
O Colégio Oswald de Andrade tem como 
política institucional incentivar ações culturais 
dentro de seus espaços. São práticas não 
apenas de nossos alunos, mas também de ex- 
alunos, grupos externos, coletivos que possuem 
profissionais do Oswald e comunidade. 
Nessas práticas, abrigamos coletivos, grupos e 
artistas individuais que se utilizam de nossos 
espaços para reuniões, ensaios e espetáculos. 
 

Babado de chita

É da política do Oswald de Andrade abrigar cada vez mais esses grupos e propiciar o 
devido apoio. Por enquanto, apoiamos através de nossas mídias, espaços e equipamentos. 
Também pensamos em ampliar cada vez mais essa relação por meio de incubadora de 
projetos, parcerias com outras instituições, residências artísticas, palestras sobre gestão 
de projetos, orientação para elaboração de editais. 
O Oswald de Andrade sabe que sua atividade principal é ser uma escola, mas também 
devemos ser um equipamento cultural significativo de nosso entorno e comunidade.



CLIPPING
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-de-sao-
paulo-discordam-de-base-nacional-curricular-
comum,70002078885 
 
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sem-fiscalizacao-
lei-antibullying-engatinha-no-pais,70002057787 
 
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-agem-
contra-o-deficit-de-atencao,10000023441 
 
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1802607-colegio-cria-
atividades-para-quem-nao-e-aluno 
 
https://exame.abril.com.br/brasil/colegios-particulares-de-sp-
chamam-estrangeiros-para-conversas-e-aulas/  
 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/05/disciplina-e-
foco-sao-as-principais-ferramentas-para-estudar-em-casa.shtml 
 



PARCEIROS
Aliança francesa 
Associação Vaga-lume 
Babado de chita 
Barbatuques 
Colégio Elvira Brandão 
Instituto Brincante 
Livraria Cultura
Livraria da Vila 
MAM
MindKids 
Nau de ícaros 
Oficina Toka 

Nau de ícaros



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PARCERIA 
VIDEOBRASIL E OSWALD DE ANDRADE

Dispor os espaços institucionais do Colégio Oswald de Andrade, assim como seu saber- 
fazer, como possibilidades de vivência, experimentação e produção de conhecimento. 
Criar um programa sistemático de visitação ao espaço VB. 
Utilizar as instalações do VB como espaço de pesquisa em vídeo e outras produções 
artísticas. 
Encaminhar formação docente voltada para apreciação audiovisual, expografia e 
conservação técnica. 
Propiciar aos estudantes visitas monitoradas durante o processo de montagem de 
exposição. 
Criar um curso de Artes visuais a partir do acervo do VB e do currículo do Oswald. 
Propiciar uma experiência colaborativa para estudantes no processo de uma montagem 
de exposição. 
Criar eventos de debate utilizando o espaço físico das duas instituições. 



OBJETIVOS DA PARCERIA
Objetivos gerais 
Por meio da Direção institucional, da Coordenação de Projetos e Produção Cultural e do 
Departamento de Comunicação, o Colégio Oswald de Andrade abre caminhos para a 
construção de relações mais próximas entre instituições, espaços culturais, coletivos e 
agentes independentes que, de alguma maneira, venham a desenvolver uma rede de ações 
e pensamentos plurais: 

Ativar espaços para que sejam cada vez mais potentes e educadores.
Consolidar-se como um equipamento cultural para pessoas do entorno das unidades. 
Criar, fomentar e divulgar a pluralidade de manifestações e expressões culturais e 
artísticas.
Estimular a produção cultural de nossos parceiros. 
Implementar uma comunicação horizontal entre escola e demais parceiros culturais, 
proporcionando um ambiente adequado para debates, cursos e trocas institucionais que 
enriqueçam ambas as instituições. 
Proporcionar um espaço diverso para nossa comunidade. 
Ser um espaço de compartilhamento de produções pelas mídias sociais oficiais. 
Socializar soluções administrativas que propiciem parceiras mais sustentáveis. 
Mobilizar parceiros em comum. 



RETORNO AOS PARCEIROS
O Oswald de Andrade concebe parcerias de forma ampla e horizontal. Da mesma forma 
que nossas práticas pedagógicas estão baseadas no trabalho colaborativo e nas 
vivências em rede, buscamos, com nossos parceiros, desenvolver parcerias que possam 
potencializar os trabalhos de ambos os lados. Organizar-se em redes, fortalecer discursos 
e instituições é nosso objetivo. 
 
As principais possibilidades de trocas orbitam nos campos pedagógico, de eventos, de 
uso dos espaços e da comunicação. 
 
Pedagógico: os projetos pedagógicos desenvolvidos no Oswald de Andrade podem 
encontrar ressonância nos projetos desenvolvidos por parceiros e estimular trocas entre 
educadores, alunos ou equipe de coordenação. 
 
Eventos: o Oswald tem um recheado calendário de eventos frequentados pela 
comunidade nas três unidades; estando alinhados aos objetivos destes eventos, parceiros 
são convidados a somar nestas celebrações, podendo utilizar o espaço/momento ou 
promover atividades específicas durante os eventos. 
 



RETORNO AOS PARCEIROS 
Espaços: as três unidades do Colégio Oswald de Andrade funcionam dentro do ciclo 
regular de aulas vespertinas e matutinas, ou seja, das 07h às 18h. Fora destes horários, 
inclusive em finais de semana, os espaços do Oswald podem ser utilizados por parceiros 
como equipamento para realização de atividades ou como dispositivo de veiculação de 
mídia. 

Comunicação: com um projeto sólido de comunicação interna e externa, o Oswald conta 
com diversos meios de comunicação com sua comunidade e com o mundo. Dentro de 
uma parceria, são diversos os momentos em que o colégio pode lançar mão de sua 
comunicação encaminhando a familiares, funcionários ou alunos outras comunicações de 
parceiros, além de produzir cotidianamente conteúdos que deem conta de comunicar 
este vínculo a nossa própria comunidade. 

Fanpage no Facebook conta com aproximadamente 9.600 seguidores. 
Aplicativo de comunicação (Classapp) direta com famílias e funcionários. 
Site institucional alinhado com os formatos mais atuais de conteúdo, como 
vídeos, publicações e links para blogs externos. 
Logomarca e link da instituição parceira no site do Colégio Oswald de Andrade



RETORNO AOS PARCEIROS 
Projetos e Produção Cultural: com a realização de mais de 12 eventos anuais, com média de 
público de 850 pessoas, o Oswald vem se destacando por realizar uma sequência de 
apresentações marcadas pela pluralidade de produções culturais no ambiente escolar. 
Nossas ações, que perpassam da alfabetização até palestras com temas contemporâneos, 
são experiências marcantes e importantes em muitos momentos da história de São Paulo e 
da educação.   

Presença dos parceiros nos eventos da escola, com conteúdo alinhado às 
características conceituais e pedagógicas, potencializando o diálogo do público com 
nosso parceiro. 
Desenvolvimento de ação educativa junto a nossos alunos e comunidade. 
Formação Cultural por meio de palestras e eventos. 
Possibilidade de uso da logomarca ou divulgação dos parceiros em eventos da 
escola

O Oswald mantém-se aberto para outras formas de retorno e diálogo com nossos 
parceiros. Dessa forma, estamos sempre dispostos a ouvir novas ideias! 



DIREÇÃO

SETORES

Diretor geral 
Harlei Florentino 
harlei@colegiooswald.com.br 
 
Diretora de Relações Institucionais 
Maria de Lourdes Trevisan 
loutrevisan@colegiooswald.com.br 
 
Diretora Pedagógica de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I 
Maria Antonieta Giovedi 
nana@colegiooswald.com.br 

Projetos e Produção Cultural 
Marcel Youssef Hamed 
marcel.hamed@colegiooswald.com.br 
 
Rodrigo Terra Grasso 
rodrigo.grasso@colegiooswald.com.br 
 
Comunicação 
Lúcia Lima 
lucia.lima@colegiooswald.com.br



UNIDADE  
TIPUANA

UNIDADE 
GIRASSOL 

UNIDADE 
CERRO CORÁ

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 916 - Alto de 
Pinheiros, São Paulo-SP 
Telefone: (11) 3023-0636 

Rua Girassol, 898 - Vila Madalena, São Paulo-SP 
Telefone: (11) 3813-3054

Rua Cerro Corá, 2375 - Lapa, São Paulo-SP 
Telefone: (11) 3024-2644


