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ABA GLOBAL EDUCATION

A onda de expansão 
das franquias dos 
cursos de Inglês. Uma nova onda de aprendizado bilíngue, 

dessa vez com a implantação de 
‘escolas bilíngues’ em SP, mas apenas 

2 eram verdadeiramente bilíngues.

Chegou ao Brasil a Maple Bear Canadian 
School, que agregou, sobretudo, a 

excelência da educação canadense, 
verdadeira escola bilíngue.

Com o sucesso da ABA 
Maple Bear surgiram outras 
franquias de implantação do 

bilinguismo nas escolas.

Os pais de crianças e adolescentes 
concluíram que esse modelo não tornaria 

seu/sua filho(a) fluente no idioma. A maioria 
das escolas desistiu dessa onda.
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três primeiras séries, as crianças com idades 
entre um ano e meio e quatro anos de idade 
estão inseridas num ambiente de imersão na 
língua inglesa. As professoras utilizam apenas 
o inglês para se comunicar com os alunos em 
todas as atividades escolares, além de explo-
rar as várias áreas do conhecimento através 
dessa língua. 

A partir dos cinco anos, os alunos são 
expostos a ambas as línguas, inglês e portu-
guês. À medida que os alunos aprendem a ler e 
escrever na língua materna, também o fazem 
na segunda língua, o que possibilita a alfabeti-
zação em ambos os idiomas. O processo 
ocorre de forma natural, pois o aluno aprende 
pelo uso e pela necessidade de interagir e se 
comunicar com o outro.

Entretanto, o grande diferencial da escola 
bilíngue é oferecer a qualidade educacional do 
país que a instituição firmou a parceria, consi-
derando que o sistema educacional brasileiro é 
avaliado pelo World Economic Forum e pela 
OECD como um dos piores do mundo.

Se o aluno tem como meta tornar-se fluen-
te em Inglês nas habilidades de leitura, conver-
sação, compreensão oral e redação, ele tem 
duas opções no Brasil: 1) Estudar numa escola 
verdadeiramente bilíngue, como a ABA Global 
School, que faz parte, dentre outras, das redes 
internacionais IB World School (sede na Suíça 
e centros globais nos Estados Unidos, Singa-
pura e Holanda) e Maple Bear Canadian School 
(sede no Canadá).

2) Estudar em um curso de Inglês que 
tenha histórico de alunos certificados em 
proficiência pelas Universidades de Michigan 
ou Cambridge, como a ABA Global Education,  
que é reconhecida como centro de excelência 
pela Embaixada dos Estados Unidos.

escolas que propagavam ser bilíngues. Tivemos 
interesse em visitar a maioria delas, e concluímos 
que apenas duas poderiam ser denominadas de 
fato bilíngues. Em 2006, houve a chegada ao 
Brasil da Maple Bear Canadian School, trazendo 
um modelo educacional verdadeiramente bilíngue 
e a excelência da educação canadense. 

A partir de 2015, com o sucesso da Maple 
Bear, surgiram as redes de franquias para 
implantação do bilinguismo nas escolas. Os 
modelos são variados, mas predominantemente 
funcionar através de cursos de Inglês instalados 
na unidade escolar, como uma volta à década de 
1990. O ecossistema das escolas é inadequado 
para o aprendizado do idioma estrangeiro, pois 
as salas de aula são numerosas e os alunos de 
cada série são desnivelados no conhecimento 
do idioma. Há também o foco da escola em 
preparar o aluno para o ENEM (o que tende a 
levá-lo a interromper o aprendizado do idioma 
estrangeiro sem se tornar fluente), entre outros 
fatores negativos.

Na década de 1980, aconteceu a onda de 
expansão das franquias dos cursos de Inglês, 
que se posicionavam com propostas de apren-
dizado do idioma em tempo muito mais curto 
que as redes de centros binacionais. Havia até 
curso que prometia que o aluno poderia 
“aprender Inglês” em 24 horas.

Na década de 1990, algumas escolas de 
ensino básico entraram na onda, ao firmar 
parceria com cursos de Inglês, num modelo 
em que professores da franquia ministravam 
as aulas de Inglês no ecossistema da escola e 
os alunos adquiriam o material didático. Os 
pais das crianças e dos adolescentes concluí-
ram que esse modelo não tornaria seu/sua 
filho(a) fluente no idioma. A maioria das esco-
las desistiu dessa onda.

Em 2004, foi iniciada uma nova onda de 
aprendizado bilíngue, dessa vez com a implanta-
ção de escola bilíngues. A cidade de São Paulo 
foi pioneira, com a implantação de cerca de 20 
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Em uma verdadeira escola bilíngue, 

O processo 
ocorre de forma natural, pois o aluno aprende 
pelo uso e pela necessidade de interagir e se 
comunicar com o outro.

o aluno tem como meta tornar-se fluen-
te em Inglês nas habilidades de leitura, conver-
sação, compreensão oral e redação, ele tem 
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las desistiu dessa onda.

ABA, a única que faz parte das
redes internacionais:
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ABA no Nobel 
Teacher Prize 

Summit 
Em outubro, os diretores, 

Eduardo e Mônica Carvalho, 
representaram o Brasil no 
Nobel Prize Teacher Summit 
2019, que foi realizado em 
Estocolmo.

O evento reuniu um seleto 
grupo de 100 educadores de 
30 países com os laureados 
do Prêmio Nobel e cientistas, 
para debater sobre Mudança 
Climática, Sustentabilidade e 
Cidadania.

NOBEL PRIZE

NOBEL LAUREATES  2019
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Alguns destaques do evento:

        Eduardo Carvalho, diretor      
                da ABA Global Education

“Devemos nos conscientizar 
que Educação é um processo 
multidimensional, família - escola - 
comunidade, que desenvolve valores-
habilidades-competências para o 
propósito de construir uma sociedade 
justa, pacífi ca, produtiva e inovadora.”

         Danielle Allen, professora e  
                Diretora do Centro de Ética  
                Edmond J. Safra, de Harvard

"A democracia está sendo 
desafi ada diariamente em várias partes 
do mundo, e sua representação precisa 
ser repensada."

                 Jorge Paulo Lemman,  
                        empresário global

"O otimista é sempre mais bem-
sucedido que o pessimista. O Brasil está 
cheio de problemas, mas problemas 
são oportunidades também. Essa 
turma que está aqui e os que vierem 
de Harvard no futuro vão ter um papel 
importante. Temos alguns que querem 
ser candidatos a presidente no futuro. 
Eu estou animado. Espero viver para 
ver o dia em que o Brasil realmente 
fl oresça e em que um ex-aluno de 
Harvard seja presidente.”

           Cármen Lúcia, ministra do   

                 Supremo Tribunal Federal (STF). 

"Tenho como  meta  fazer a Justiça 
valer tanto para o rico como para a 
população de baixa renda, que muitas 
vezes não sabe nem os direitos que 
tem."   

Eduardo Carvalho, 400 fellows e professores da Harvard 
University celebram dez anos da criação da iniciativa, que tem 
impactado muitos países com os projetos desenvolvidos.  

Durante o evento, 50 novos  projetos foram apresentados, 
e professores da universidade moderaram discussões para 
aperfeiçoá-los.  A  rede cresce a cada ano, com líderes de 
vários países, de organizações governamentais e privadas.

Harvard University 

Eduardo Carvalho participou do 
Harvard Brazil Alumni Summit, em 
São Paulo, que contou com a presença 
de empresários e acadêmicos.   

           Guilherme Leal,  fundador da   
                   empresa Natura

 "As empresas têm uma grande 
contribuição a dar, mas que, sem 
um Estado competente, não haverá 
mudanças em grande escala. São 
as decisões dos governos que mais 
afetam a vida da população e, por isso, 
há a necessidade de tentar infl uenciar 
políticas públicas. "

              Priscila Cruz, CEO da ONG  
                     Todos pela Educação

"Os desafi os da educação no Brasil 
são gigantes. Os estudantes brasileiros 
que participam da prova internacional 
PISA , e  estão entre os 10% mais bem 
colocados no ranking nacional têm 
um desempenho semelhante aos 10% 
piores do Vietnã."

" One Harvard, One Brazil" 

Fundada em 1636

Campus em Cambridge, Massachussetts, EUA

36 mil alunos

2400 professores

371 mil ex-alunos, dos quais 59 mil de 202 países

49 laureados Nobel

32 presidentes ou primeiro ministros de países 
estudaram em Harvard

Maior biblioteca acadêmica do mundo, com                 
20,4 milhões de volumes
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A Coordenadora Rachel Levy participou do 38º Simpósio 
dos Centros Binacionais, com o tema “Redefi ning Mindset: 
Human2Human Experience in The Digital Era”, realizado em 
Manaus-AM.

O Embaixador dos EUA no Brasil, William Popp, 
visitou a ABA acompanhado por Daniel Stewart, 
Cônsul de Educação e Cultura (Consulado dos EUA 
em Recife). 

Simpósio Centros 
Binacionais

Embaixador dos EUA 
visita a ABA

A Coordenadora Anarruth 
Corrêa nos representou na 
Conferência da PEA-UNESCO, 
realizada em Ouro Preto, MG, 
ocasião em que a ABA Global 
School recebeu a certifi cação de 
Escola Associada da UNESCO.

PEA-UNESCO

ABA GLOBAL EDUCATION
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Eduardo Carvalho Filho e 
Guilherme Carvalho, respectivamente, 
Diretor Administrativo-Financeiro e 
Head de Inovação da ABA, participaram 
do Encontro de Líderes da Maple 
Bear, realizado em  São Paulo. O 
evento abordou o tema “O Futuro da 
Educação”.

Eduardo Filho participou da 11th Maple Bear Annual Convention, evento 
realizado em São Paulo, que contou com  a presença de educadores, gestores 
e parceiros da rede Maple Bear. O foco do evento foi aprofundar o aprendizado 
sobre o modelo educacional canadense.

Encontro de Líderes 
da Maple Bear

Os Coordenadores Guilherme Carvalho 
e André Vieira  participaram do AVANÇA 
PE, evento promovido pela AMCHAM 
(Câmara Americana - Recife), com o 
tema “Investimento e Inovação para o 
Desenvolvimento”. No encerramento, 
aconteceu a fi nal do AMCHAM ARENA PE, 
uma competição entre startups, que teve 
Eduardo Carvalho entre os jurados. 

O Diretor Eduardo 
Carvalho e o Conselheiro Antônio 
Jorge  participaram do Innovation 
Day, promovido pela Escola F, em 
parceria com Bradesco, em São 
Paulo. Na oportunidade,  conheceram 
o Innovation Center do Bradesco - 
INOVABRA. 

11th Maple Bear Annual Convention

Pernambuco

Investimento e Inovação
gerando desenvolvimento

ABA GLOBAL EDUCATION

O FUTURO DA
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A professora Márcia Bandim 
participou em junho do ISTE, na 
Philadelphia - EUA, o maior evento 
de tecnologia educacional do mundo. 
Foram destaque temas como: “O 
uso da realidade aumentada em 
sala”; “Plataformas de debates” 
e “Educação Global”. O encontro 
é uma grande fonte de inspiração 
para criar atividades  com as quais 
os alunos desenvolvam as diversas 
habilidades necessárias para o 
mundo atual. 

Os Diretores Eduardo e 
Mônica Carvalho participaram do 
encontro internacional “Educação 
360 STEAM”, realizado no Rio de 
Janeiro e promovido pela Rede 
Globo. 

O Web Summit acontece em 
Portugal e é a maior conferência 
mundial de tecnologia, onde se 
apresentam as maiores inovações 
em múltiplas áreas, com destaque 
para educação. A edição 2019 
ocorreu em novembro e contou 
com mais de 1.200 palestrantes, 
presença de 2.150 Startups e público 
de mais de 70.000 participantes, 
entre CEOs e inovadores, de mais 
de 150 países. A ABA marcou 
presença neste grande evento com 
Guilherme Carvalho, nosso Head de 
Inovação, que, na ocasião, integrou 
também uma missão para conhecer 
e interagir com o ecossistema de 

"BOLD EDUCATORS 
ACTIVATE CHANGE"

USBEA
Larissa Darcy, consultora do 

Globeducar, fez parte do encontro 
da rede de Alumnus brasileiros do 
departamento de Estado Americano 
(USBEA),  realizado em novembro, 
em Brasília. 

inovação de Portugal, visitando 
centros educacionais, startups e 
aceleradoras que estão moldando o 
futuro no mundo.

ABA GLOBAL EDUCATION
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Aconteceu na unidade Afl itos, o 
The Globe Project, evento realizado 
pela Embaixada/Consulado dos EUA, 
em parceria com a ABA, do qual 
participaram parte de nossos teachers 
e 60 professores e coordenadores 
da rede estadual de educação de 
Pernambuco. O encontro teve como 
objetivo difundir entre os educadores 
o Protocolo da Larva do Mosquito, 
um conjunto de atividades para 
intensifi car o combate aos mosquitos 
que transmitem a dengue e a febre 
amarela, com vistas ao reforço do 
combate destas doenças. 

The NASA 
Globe Project

Professores da ABA participaram de um workshop baseado em um 
curso (de mesmo título) oferecido pelo Departamento de Estado Americano 
para professores de todo o mundo. O objetivo foi refl etir sobre a prática de 
ensino para crianças e pré-adolescentes. Foram abordados principalmente os 
processos: como as crianças aprendem e como as crianças aprendem uma 
língua estrangeira. 

Cônsul dos EUA, John Barrett

ABA GLOBAL EDUCATION

Teaching English
to Young Learners



    10 |  ABA GLOBAL NEWS | Janeiro 2020  www.estudenaaba.com

FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B

O retorno dos nossos professores 
neste semestre foi marcado por 
refl exão e inspiração durante a 
Semana Pedagógica, com base 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. O tema 
trabalhado foi “Educação de 
Qualidade: bondade e empatia e 

Treinamento 
Maple Bear

Durante o mês de agosto, os 
professores da ABA Global School 
receberam a educadora canadense 
Deenah Baptista para um período 
de acompanhamento e realização de 
diversos  treinamentos, dentre os 
quais: “Learning Centers e Hands-
on Activities”.  Em agosto ainda, os 
teachers receberam a capacitação 
em Língua Portuguesa com as 
treinadoras da Maple Bear Brasil, 
Perpétua Silva e Cleuza Pelá. 

sua importância na educação”. Um 
dos pontos altos do encontro foi 
uma atividade de leitura e discussão 
baseada no livro de Trudy Ludwig: 
The Invisible Boy, quando nasceu a 
ideia para a ação Kindness Matters, 
vivenciada por toda a equipe da ABA 
ao longo do semestre.

ABA GLOBAL EDUCATION

Semana Pedagógica

ABA Global Education certifi cada

You matter
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Este foi um dos temas do 
treinamento do teacher Pablo para 
os professores das turmas de Inglês 
para Adultos da ABA, que abordou 
ainda conteúdos sobre: educação 
e entretenimento no plano de aula; 
características do aluno do século 
21; uso de mídia e tecnologia; e foco 
nos objetivos das atividades. 

e reaprender

Reaprender: 
desaprender

O projeto Access for Teachers, concebido pela Embaixada dos EUA e que 
tem a ABA como parceira, é um programa exclusivo de aulas para professores 
de inglês  da rede pública de ensino de Pernambuco. 

PODCAST - Os alunos do Access for Teachers 
gravaram podcasts sobre temas educacionais.

Baixe nosso App ou ouça no nosso 
www.estudenaaba.com/aba-podcast/
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Crianças e adolescentes entre 
10 e 14 anos participam do ABA 
TED-Ed Club, com encontros que 
acontecem em três etapas: Discover, 
Develop e Share. Na primeira, os 
alunos compartilham suas paixões 
e entendem como transformá-las 
em ideias que valem a pena serem 

espalhadas, conforme o slogan do 
TED (Ideas Worth Spreading). Na 
segunda etapa, os participantes 
desenvolvem os seus "Talks" e 
receberam dicas de como falar em 
público. E na última etapa, fazem 
uma apresentação em formato TED.   

TE A CHERSF OR

ABA GLOBAL EDUCATION



As turmas de PreTeens e Builders 
participaram, por mais um semestre, 
da  Gamifi cation, um projeto que 
estimula a aprendizagem por meio de 
um jogo. Através desta abordagem, 
os alunos são incentivados a adotar 
ou aprimorar comportamentos que 
engajam, motivam e facilitam o 
aprendizado da língua inglesa em sala 

Este semestre, alunos do Teen 6 desenvolveram o Tech Project, 
aprendendo sobre Product Placement (um tipo de “marketing indireto”).  O 
projeto envolve o estudo sobre noções de product placement, uma estratégia 
de marketing para apresentar, de forma “natural”, uma marca ou produto 
em conteúdos de entretenimento (como fi lmes, séries, jogos). Os alunos 
aplicaram os conceitos aprendidos, criando e fi lmando um script para um 
trailer.

Coding

O Press Start é curso de 
Design e Desenvolvimento de 
Jogos Digitais, através do qual as 
crianças mergulham no mundo 
da programação e exercitam o 
pensamento crítico e o trabalho 
colaborativo, enquanto criam games! 
Em 2019.1 os alunos aprenderam 
conceitos de programação e design 
de jogos, envolvendo animações, 
lógica de programação e criação 
de games, através da metodologia 
PBL (project-based learning), onde 
o aprendizado é motivado pela 
execução de projetos. Já em 2019.2, 
os jovens Coders reinventaram o jogo 
de labirinto. Molten Metal Studios foi 
o nome da equipe escolhida pelos 
alunos para se representar, onde as 
crianças atuam como testers uns 
dos outros, provendo feedbacks e 
exercendo colaboração.

na ABA
gamification

de aula. Além disso, para conquistar 
as aulas / prêmios, precisam 
trabalhar colaborativamente e, assim, 
usando o inglês e o game como 

ferramenta, eles são estimulados a 
desenvolver habilidades do Século 
21: colaboração, pensamento crítico, 
comunicação e criatividade. 

Tech Project 
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Alunos certificados nos exames de Competência (ECCE) e 
Proficiência (ECPE) em inglês da Universidade de Michigan.

Certificações           

ECCE e ECPE
Congratulations!
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O PT5 In Action é o projeto de 
conclusão do curso Pre-Teen e 
tem como fundamento pesquisa e 
apresentação sobre Grandes Líderes 
que impactam a sociedade e cuja 
atuação esteja ligada a uma das Metas 
de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Nesse semestre, a Meta  
escolhida foi “Quality Education”e 
os líderes foram: Howard Gardner, 
Maria Montessori, Viviane Senna, 
Malala, William Drayton, Loris 
Malaguzzi e Fernando Reimers.
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Pre-teen 5 
in Action!

Howard Gardner

Loris Malaguzzi

Fernando Reimers

Maria Montessori

Viviane Senna

Malala

William Drayton

Em 2019.1, os alunos do Pre-Teen5 aprenderam sobre o 11º Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (Cidades e Comunidades Sustentáveis)
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Um passeio por 
11 países 

O Kids 4 The World é o projeto no 
qual os alunos aprendem inglês e as 
habilidades do Século 21 e consciência 
global. As crianças fazem uma imersão 
em alguns países, sob o olhar das 
Metas de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Para este semestre, o Kids 4 
trabalhou a meta “Quality Education”, 
pesquisando sobre  Canadá, Chile, 
Suíça, Finlândia, África do Sul, Israel, 
Grécia, Itália, Egito, Austrália e Coréia 
do Sul. 

e-Estônia

Após a visita a Estocolmo, Eduardo 
e Mônica Carvalho foram conhecer o 
projeto e-estonia. O  país possui o melhor 
sistema de educação básica da Europra, 
sendo um dos 3 melhores do mundo, de 
acordo com a OECD-PISA. Trouxeram 
na bagagem muitas experiências e 
referências para enriquecer ainda mais 
o ecossistema global da ABA. 

e-identity interoperability 
services

security and 
safety

healthcare

e-governancemobility 
services

business and
finance

education

e-residency

Em 2019.1, os alunos do Kids4 aprenderam sobre a Estônia.
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Os alunos do Teen8 desenvolveram 
o tema “A Simple act of Noticing can 
Change the World”, no ABA Movie 
Awards (AMA) deste semestre. Com 
a colaboração do Media Lab, criaram 
e produziram curtas metragens, 
da elaboração do roteiro à edição 
do filme. Cada turma realizou sua 
produção, refletindo sobre o tema  
“Como podemos agir em prol da 
construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária?” No Cinema do 
Shopping Plaza, contece a exibição 
dos filmes e entrega de premiação 
aos vencedores, com a presença de 
alunos e familiares.

O que podemos fazer para 
construir um mundo melhor?
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AMA 2019.1 

FILMES 
VENCEDORES DE 

2019.1

1º Lugar  Votação 
ABA Academy                  
Saving Notes

1º Lugar  
Votação Internet                 

Fresh Start
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O ABA Drama Club apresentou 
o espetáculo Shrek, o musical que 
conta a história de um ogro (Shrek), 
narrando suas aventuras com a 
princesa Fiona e alguns amigos. Uma 
jornada incrível, que fala sobre a 
importância do amor, da empatia, da 
resiliência e da verdadeira amizade. 
Foram 9 meses de intensa preparação 
e muitos ensaios, culminando com 
dois dias de apresentação no Teatro 
Beberibe, no Centro de Convenções.  
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THE MUSICAL



O maior Halloween da 
cidade foi sucesso mais uma 
vez. Este ano, teve como tema 
Strange Nights, com público 
em torno de 1.500 pessoas, 
entre crianças e adultos. 
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CULTURAL



FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B

FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B



A ABA recebeu uma exposição 
cultural sobre a Eslovênia, país 
situado na Europa Central, famoso 
pelas montanhas, estações de 
esqui, lagos e vinículas. A expo foi 
organizada pelo consulado esloveno 
e prestigiada por representantes 
consulares, autoridades, alunos e 
equipe da ABA. 

CULTURAL
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Em homenagem aos 500 
anos da morte de Leonardo 
DaVinci, a ABA promoveu a 
Expo DaVinci: uma experiência 
sensorial, através da qual os 
visitantes fizeram uso dos seus 
5 sentidos para descobrir um 
pouco mais sobre o grande 
mestre da era Renascentista.

CULTURAL
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Os professores da ABA 
foram homenageados com 
quotes de laureados do 
prêmio Nobel e também se 
confraternizaram no Loft 
Casa Forte

Happy 
Teacher’s Day

Este ano, os alunos do curso de Inglês das turmas de Pre-Kinder a Pre-
Teen5 homenagearam seus pais com uma ação interativa. Com a ajuda dos 
professores e dos departamentos Cultural e de Design  da ABA, cada criança 
produziu um cartão em formato de uma “raspadinha, criando uma mensagem 
“secreta” (o pai tinha que raspar o cartão para a mensagem aparecer). 

Happy Father’s Day

Eu não era sempre 
a melhor aluna que
tirava as notas mais
altas, mas meus 
professores viram 
algo em mim e 
tentaram me 
encorajar.
MAY-BRITT MOSER
Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014

qb^` e bo∞p
a ^v

e ^mmv

Eu amava muito 
as aulas de História 
porque Mrs. Walton,
nossa professora, 
era uma notável 
contadora de 
estórias.
ROBERT RICHARDSON
Nobel Prize in Physics 1996

qb^` e bo∞p
a ^v

e ^mmv

…sobre ganhar 
um Prêmio Nobel. 
Posso lhes dizer 
como. É muito 
fácil. A primeira 
coisa que você 
deve fazer é ter 
ótimos professores.
PAUL  A. SAMUELSON
Prize in Economic Sciences 1970

qb^` e bo∞p
a ^v

e ^mmv
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Para estimular as crianças a 
melhor organizar suas tarefas do dia 
a dia, a equipe da Biblioteca ajudou 
os alunos a criaram seus próprios 
Bullet Journals, onde registraram  
suas atividades diárias, metas de 
estudo, de leitura e de lazer.

Alguns objetivos foram 
estipulados: ler um livro por mês, 
conhecer vários países, se tornar um 
youtuber, etc.

Durante o mês de agosto, 
no período de volta às aulas, as 
turmas da ABA trabalharam o tema 
Kindness em sala de aula e também 
na Biblioteca. Os alunos foram 
incentivados a escrever mensagens 
para amigos, professores e parentes.

O Multimedia Center da ABA 

é a maior biblioteca em língua 

inglesa da região, com acervo de 

mais de 40 mil volumes. Livros, 

audiobooks, periódicos, fi lmes e 

documentários em DVDs e books 

digitais estão à disposição dos 

alunos.

Em comemoração aos 50 
anos da chegada do homem à Lua, 
as Bibliotecas promoveram uma 
exposição sobre Moon Landing e 
curiosidades sobre a Lua. Foi criado 
também um quiz, com o qual os 
alunos puderam conhecer como é 
um módulo lunar através do uso do 

WELCOME 
KINDNESS

Moon Landing

Bullet journals  
Maker

app JigSpace e foram desafi ados 
a criar os seus próprios módulos 
lunares. Foi uma atividade muito 
enriquecedora e dinâmica, que 
permitiu conchecer um pouco mais 
sobre Neil Armstrong e os outros 
astronautas que pisaram na lua pela 
primeira vez e sobre os planos da 
NASA de construção de habitações 
na Lua. 
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Pensando nos saudosistas de plantão, a Biblioteca da 
ABA realizou uma exposição sobre o seriado Friends, com 
fatos, curiosidades e sugestões de leitura baseadas na 
personalidade de cada personagem da série.  

Para celebrar a Semana da 
Criança, o Cultural e a Biblioteca da 
ABA organizaram uma exposição 
de brinquedos antigos, a Expo 
Vintage Toys. Houve também 
apresentação sobre  brincadeiras, 
como musical chairs, freeze tag, 
eggrace e brinquedos que não são 

Children’s 
week

comuns atualmente: como pião, jogo 
de botão, pega-varetas e atari. As 
turmas de Little Kinder ao Pre-Teen 
5 receberam um Memory Game,com 
cards sobre brincadeiras antigas, 
para as crianças se divertirem com 
os amigos e a família.
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Black consciousness 
Week 

Exposição para destacar o Dia 
da Consciência Negra, comemorado 
em 20 de novembro com destaque 
para personalidades internacionais: 
Barack Obama, Martin Luther King, 
Aretha Franklin, Nelson Mandela, etc.



As turmas de Builders 
iniciaram os seus projetos de 
Tecnologia Educacional com foco 
na Cultura Maker, fazendo essa 
integração ao content do livro. A 
metodologia do Design Thinking 
para resolução de problemas foi 
agregada às aulas dos Builders, 
utilizando a produção de  
protótipos digitais pelos alunos, 
como recurso didático em sala 
de aula. O FABLAB foi um grande 
parceiro no projeto, auxiliando as 
crianças a tirar as ideias do papel 
e construir seus protótipos. 

Builders e 
Cultura Maker

A ABA foi sede do Startup 
Weekend Youth Recife, em parceria 
com a Escola Acelera. Foi um evento 
para jovens entre 14 e 19 anos, 
com muita produção, networking e 
compartilhamento de ideias sobre 
empreendedorismo e inovação. 

Jovens empreendendo  
STARTUP WEEKEND
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A ABA foi sede de uma das 
edições do Maker Day Brasil, um 
evento nacional que reuniu crianças 
e jovens que curtem a Cultura Maker 
(“fazer com as próprias mãos”), 
para o desafio: como construir uma 
comunidade lunar sustentável? 
O Maker Day Brasil aconteceu, 
simultaneamente, em 25 Centros 
Binacionais no Brasil, com o apoio 
da Embaixada Americana e a 
participação do Fab Lab Recife e da 
School4Life. 

MAKER DAY BRASIL
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Ofi cinas e cursos na ABA Afl itos e ABA Boa Viagem acesse: 

www.school4life.com.br/calendario
Siga nossas redes sociais: 

     abaschool4life        @school.4life

Imagination
Inspiration
Curiosity 
Creative Problem Solving

Inventar, criar com a 
mão na massa. 
Maker Day Brasil 
Cardboard Challenge

Desenvolvimento de 
games

Técnica utilizada em 
fi lmes da Pixar.

Produto e Mercado
Gestão de Empresas

CODING

CRIATIVIDADE

MAKER

EMPREENDEDORISMO

STOP MOTION

OFICINAS E CURSOS DA SCHOOL 4 LIFE

Técnicas de criação 
de personagens em 
quadrinhos.

QUADRINHOS

Na School4Life, os alunos são estimulados 
a desenvolver as habilidades do século 21: 
Comunicação, Criatividade, Colaboração, 
Pensamento Crítico. 
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O Acelera no Vale é um programa 
de imersão no Vale do Silício. 
Durante 10 dias, um grupo de jovens, 
entre 13 e 17 anos, vivenciaram uma 
experiência no maior pólo de inovação 
do mundo. A imersão foi baseada 
em 3 pilares: Educação, Negócios 
e Cultura. Em cada uma dessas 
áreas, os jovens experimentaram 
momentos únicos, entendendo 
porque o Vale é uma região tão 
inovadora e como podemos trazer 
esses aprendizados para o Brasil. 
Além de visitar as sedes das maiores 

Durante o semestre, a Acelera 
realizou uma série de oficinas em 
algumas escolas de Recife sobre 
criação de startups e desenvolvimento 
do perfil empreendedor. 

EMPREENDEDORISMO

ACELERA 
NO VALE

Oficinas em Escolas

empresas do mundo (como Google, 
NVidia, Plug and Play, e Apple), o 
grupo conversou com executivos e 
empreendedores do ecossistema. 
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O Acelera Day é um evento semestral, no qual os nossos alunos têm a 
oportunidade de apresentar os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo 
do curso. O próximo Acelera Day acontecerá no dia 12 de dezembro, na ABA 
Afl itos, a partir das 19h. 

ACELERA DAY
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Todos os meses, a Acelera 
realiza meetups em diferentes 
empresas e centros de inovação de 
Recife, com o objetivo de criar uma 
rede de pessoas interessadas em 
desenvolvimento de habilidades 
empreendedoras. Os convidados 
são empreendedores e gestores de 
referência, que debatem os temas 
de forma prática com o público. 

Esse semestre, além das 
nossas turmas presenciais, a 
Acelera inicou uma turma online do 
curso Startup Founders, reunindo 
alunos de São Paulo e da Paraíba. 
Todas as aulas são online e ao 
fi nal do curso, no Acelera Day, os 
alunos têm a oportunidade de 
apresentar seus projetos  através 
de videoconferência. 

A Acelera oferece cursos para 
alunos entre o 4º ano do Ensino 
Fundamental e o 2º ano do Ensino 
Médio. Em 2020, vai expandir, 
passando a atuar com crianças 
entre o 2º e 3º ano do Ensino 
Fundamental. 

Meetup

Curso Online

Turmas para nova faixa 
etária 2º e 3º ano  

EMPREENDEDORISMO

Informações:

81 99877.4004
www.escolaacelera.com.br
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O ecossistema da ABA conta 
com o Fab Lab, um laboratório 
de fabricação digital, criado pelo 
MIT – Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, com o objetivo de 
facilitar a prototipagem de ideias, 
estimulando invenções e inovações. 
Os alunos do curso de inglês e da 
Global School utilizam regularmente 
o Fab Lab em diversas atividades 
e projetos, em trabalho conjunto 
do departamento acadêmico e 
da coordenação de tecnologia 
educacional, transformando diversas 
ideias em protótipos . Os  projetos 
são desenvolvidos considerando 
as  etapas  do processo de design 
thinking.

Fabricação digital

 Fiquem 
l igados!

Saiba mais:
www.fablabrecife.com

Tel.: 81 3427.8811
Cel.: 81 98178.2710
maker@fablabrecife.com

 # Programação de Janeiro 2020

2ª Semana Jovens Inventores
27 a 31 de janeiro
Maker School - ABA Afl itos

Ofi cinas de Férias Fab Kids
20 a 24 de janeiro
Maker School - ABA Afl itos

Ofi cinas de Férias Ocupe Moeda
13 a 17 de janeiro 
Espaço Maker do Fab Lab Recife 
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Em agosto, promovemos uma experiência 
online de imersão na língua inglesa. Foram 
mais de 1000 participantes, de quase 300 
cidades diferentes, que se aventuraram a 
dar os primeiros passos no estudo do inglês 
durante cinco dias intensos. A experiência 
combinou aulas e desafi os diários em 
nosso portal de estudos com interações e 
provocações extras via grupo de Whatsapp. 
Os estudantes, maioria entre 45 e 65 anos de 
idade, esbanjaram energia e disposição no 
engajamento com o grupo, provando que não 
existe idade para o aprendizado acontecer.

Com a assinatura da ABA 
Online você tem acesso ao portal 
de estudos com mais de 120 aulas 
interativas produzidas pela equipe 
de professores que você já conhece 
e confi a. São mais de 140 vídeos 
educacionais acompanhados de 
diversas atividades para praticar 
reading, listening, speaking e writing.

Conclua as lições no seu próprio 
ritmo e pratique conversação em 
encontros ao vivo com um de nossos 
professores.

Aprendendo inglês 
aos 60 anos? 

Portal ABA Online
Planos

A excelência em 
ensino de inglês

CONSULTE                         
estudenaaba.com/online

que você já conhece, 

no ambiente digital.
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Foi o melhor grupo que participei, 
a atenção desprendida a nós tanto 
aqui no grupo como no particular 
também foi maravilhosa, nota mil 
mesmo. (Ramon Kawahara)

TODA SEMANA, um 
novo vídeo com dicas

abaonline.com.br/blog

/aba.online@aba.online

/abaonline

It was very good, I've learned 
about things that I didn't know 
:)  (Simone Maria)

This unit was excellent! 
I could learn and 

practice very well!                       
(Nelma Correia)

Eu realmente amo 
a didática de vocês, 
além dos exercícios! 
(Marcella Andrade)

O quanto é enriquecedor o material da ABA. 
Estou pasma com a quantidade de assuntos.
Tanto a plataforma quanto o material disponível 
são muito didáticos. (Silma Barroso)

ABA ONLINE



    34 |  ABA GLOBAL NEWS | Janeiro 2020  www.estudenaaba.com

Testes e Certifi cações internacionais

Com a propósito de inspirar pessoas a buscarem oportunidades 
de educação e carreira internacional, o Globeducar lança novo 
site, agora mais prático, intuitivo e recheado de informação! Além 
disso, agora o centro conta com um newsletter quinzenal, na qual 
é possível conferir oportunidades de bolsas, programas e eventos 
internacionais. 

Próximo dia 30 de novembro, 
a ABA realizará um evento que 
busca inspirar pessoas a seguirem 
seus sonhos e a pensarem grande: 
o ABROAD. O evento é dirigido a  
universitários e profi ssionais em 
início de carreira e com 4 pilares 
de ação: #inspirar, #informar, 
#conectar e #preparar.

O ABROAD busca apresentar 
aos participantes uma programação 
diversifi cada, recheada de 
informações e oportunidades sobre 
estudar e trabalhar no exterior e 
também workshops sobre como 
desenvolver habilidades importantes 
no século XXI, com foco no mercado 
de trabalho.

EDUCAÇÃO E CARREIRA NO EXTERIOR 

No GLOBEDUCAR, você encontra:
Sessões Informativas Gratuitas (Graduação e Pós-Graduação no exterior)

Assessoria para Seleções Internacionais  (Graduação, Pós, Bolsas, etc) 

Tradução Certifi cada de Documentos escolares para os EUA;

Centro ofi cial EducationUSA de informações sobre estudos nos EUA;

Preparação para Exames Internacionais;

Application Labs de preparação para processos seletivos no exterior;

Feiras Internacionais sobre Estudo e Trabalho no exterior.

globeducar.org @globeducar

Admissão para Universidades: TOEFL e GRE
Certifi cados de Língua Inglesa: ECCE e ECPE
Certifi cações Profi ssionais:                                                                                                              

 USMLE (Medicina)      AWS (Tecnologia/Amazon),                                                              
 GBCI (Green Business) e muito mais. 
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O GlobEducar/EducationUSA esteve 
presente no Shopping Rio Mar para a Edição 
2019 da EduExpo. O evento reuniu mais 
de1.000 participantes.

EduExpo

O GlobEducar/EducationUSA 
participou do hackathon da NASA, 
em parceria com o Consulado dos 
EUA. O evento teve público de cerca 
de 80 pessoas.  

NASA Space Apps Challenge

 Quer saber como fazer parte desta rede?                                                                       
Entra em contato com a gente 

através do globalumni@abaweb.org                                   
ou 81.34278820/34278823.

FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B

Foi uma ação realizada pelo GlobEducar 
com a turma de alunos do Access for 
Teachers, programa realizado na ABA e de 
iniciativa do Governo dos Estados Unidos no 
Brasil, em comemoração ao dia internacional 
do trabalho voluntário!

International                          
Volunteer Day

CONEXÕES GLOBAIS

ABA GLOBEDUCAR

 A ABA promoveu as primeiras Networking 
Nights da GlobAlumni, uma rede que busca 
conectar cidadãos globais, fl uentes em inglês 
para a construção de um mundo melhor. Os 
eventos tiveram como objetivo inspirar e 
conectar as pessoas pertencentes a esta rede 
e compartilhar trajetórias de membros ABA 
Alumni. Nestas duas primeiras edições, tivemos 
os ABA Alumni Mayara Félix, aluna de PhD 
em Economia do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e Abner Bezerra, Marketing 
Manager Brasil da Nescau.
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O ActionPRO é um projeto criado 
em parceria com o Consulado dos 
EUA em Recife. Tem como objetivo 
preparar jovens universitários 
e recém-formados para a vida 
profissional, desenvolvendo as 
competências do século 21 (soft 
skills) através de workshops nas 
áreas: Life and Career, Learning and 
Innovation & Information e Media 
and Technology e promovendo o 
autoconhecimento dos participantes, 
orientando-os para a ação.

O programa conta com duas 
modalidades: TURBO e FLEX.

No ActionPRO Turbo, os 
participantes têm acesso a um 
pacote de atividades, incluindo 
workshops  semanais de 
habilidades (em inglês), seções 
individuais de aconselhamento para 
desenvolvimento de plano de ação e 
atividades de networking.

E no ActionPRO Flex, os alunos 
podem selecionar workshops 
individuais (em inglês), de acordo 
com suas necessidades e interesses.

Em Junho, a ABA recebeu grupo de americanos através do programa 
Jovens Embaixadores, uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil, que tem por objetivo estreitar os laços de amizade entre os dois países 
a partir de interações culturais entre estudantes americanos e brasileiros. O 
programa é realizado em parceria com centros binacionais Brasil-EUA (como 
a ABA) e desenvolve atividades de justiça social, educação e cultura para 
jovens de ensino médio. 

José Edson Amorim Sebastião, aluno da ABA, foi selecionado para 
participar da 18ª edição do Programa Jovens Embaixadores, em 2020. 
Anualmente, o programa escolhe 50 jovens para participar de um intercâmbio 
de liderança nos EUA. A ABA, instituição parceira da Embaixada dos EUA 
no Brasil, realiza o processo de seleção em Pernambuco. Agora com a 
maioridade do programa, a nova edição tem foco no empreendedorismo e 
inovação social, no qual os selecionados desenvolverão uma proposta de 
solução para um problema em sua comunidade tomando como base sua 
experiência nos Estados Unidos.

Aluno ABA é Jovem Embaixador

Jovens Embaixadores Americanos em Recife
ABA GLOBEDUCAR
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Nesse semestre, nosso Business 
Center recebeu intensa agenda de 
treinamentos, palestras e atividades 
culturais para alunos da ABA e 
comunidade, com destaque para 
eventos da Fundação Dom Cabral 
(FDC) - Pós-Graduação em Gestão e 
os Programas Liderança de Impacto; 
Desenvolvimento de Dirigentes e 
Decisões Estratégicas de Finanças. 

A partir de 2020 a Impact 
Hub Recife é Hub Plural, um 
espaço pensado para quem 
acredita que o melhor negócio da 
vida é ser feliz em tempo integral, 
um ambiente feito para que você 
não precise de horas vagas para 
ser você.

Convide todas as suas 
versões para entrar e faça parte 
de uma comunidade empresarial 
criada para que você possa ter 
uma vida mais plena e trabalhar 
com mais propósito. Uma 
estrutura de trabalho ideal, 
pronta para você se mudar para 
um novo conceito de espaço e 
vivenciar no presente, o futuro 
do trabalho!

Em 2020 também na 
ABA Afl itos

Realize seu evento no ABA Business Center

Informações  

AFLITOS  | 81  34278800
BOA VIAGEM  | 81  34278709
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A Experimento promoveu um 
grande evento para os intercambistas 
do Programa de Férias da 
Experimento, embarcando-os em um 
“vôo” de preparação para a viagem 
que aconteceu em Julho. O auditório 
da ABA Afl itos foi transformado em 
um saguão de aeroporto, com check-
in, sala VIP e esteiras de bagagem. 

Embarque 
Experimento
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Nos cursos da Experimento, 
você terá a oportunidade única 
de desenvolver habilidades 
do idioma no país onde ele 
é falado. São 9 diferentes 
línguas em mais de 20 países 
nas mais renomadas escolas. 
Os cursos acontecem durante 
todo o ano, com datas  
de inicio semanais. 
Para jovens e adultos a partir  
de 16 anos, com duração  
a partir de 2 semanas. 

CURSO DE IDIOMAS

Programas feitos para você 
ter uma experiência que vai 
além do turismo. Os roteiros 
incluem curso, atividades 
esportivas, recreativas, 
viagens e inúmeros passeios, 
sempre com apoio de líderes 
experimento ou monitores 
locais. São diversas áreas  
de interesses como: robótica, 

música, dança, gastronomia, 
esportes e liderança.  
Para jovens até 18 anos,  
com duração a partir  
de 2 semanas, durante as férias 
de janeiro e julho.

É um programa para você,  
que deseja cursar o Ensino 
Médio no exterior, vivenciar  
o dia-a-dia como cidadão  
do país escolhido, fazer novos 
amigos, participar  
de atividades sociais, culturais 
e desportivas e enfrentar 
o mundo de forma mais 
autônoma e independente. 
Opções de escolas públicas  
e particulares.  
Para jovens de até 18 anos, 
com duração de um semestre 
ou um ano letivo.Com inícios 
em janeiro e julho/agosto.

Curse 1 ou 2 semestres 
acadêmicos em uma 
universidade no exterior  
como aluno regular e com 
acesso aos recursos, instalações  
e tudo aquilo referente a vida 
universitária. São diversas 
opções de áreas de estudo  
e destinos.  
Para jovens que tenham 
concluído o ensino médio e que 
tenham um bom conhecimento 
da língua inglesa, com duração 
a partir de 1 semestre letivo.

Os programas de formação 
 

uma aprendizagem prática  
e o aprofundamento  
em inúmeras áreas  
de atuação e de estudos 

além do desenvolvimento 
de competências essenciais 
visando a inserção  
no mercado de trabalho  
e vantagem competitiva  
na carreira. 
Para jovens e adultos a partir 
de 18 anos, com duração  
a partir de 1 semana.

INTERCÂMBIO?
VIAJE COM A EXPERT!

FALE COM UM EXPERT 

WWW.EXPERIMENTO.COM.BR

CAMILA ZAMBONI,
EXPERIMENTER, EUA

PROGRAMA DE FÉRIAS HIGH SCHOOL STUDY ABROAD FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Experimento é a pioneira em 
intercâmbio no Brasil e no mundo,  
e por isso tem a solução ideal  
para sua experiência internacional.

CURSOS DE IDIOMAS  
E PROGRAMA DE FÉRIAS

HIGH SCHOOL AU PAIR ESTUDO+TRABALHO PROGRAMAS UNIVERSITÁRIOS  
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Experimento Aflitos: (81) 3426-9050 | Experimento Boa Viagem: (81) 3325-4285
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Intercâmbio para qualquer idade! 

Fazer intercâmbio para um país 
estrangeiro é uma das melhores 
experiências de vida que uma pessoa 
pode ter. E durante muito tempo, 
o intercâmbio foi visto como algo 
para adolescentes e jovens adultos. 
Mas, de alguns anos pra cá, isso 
vem mudando e cada vez mais as 
pessoas estão se dando conta de que 
essa experiência pode acontecer em 
diversos momentos da vida, tanto 
na infância, quanto na fase mais 
madura. 

 Para as crianças e os 
adolescentes, que precisam se 
preparar para uma sociedade que 
muda rapidamente, o intercâmbio 
surge como meio para desenvolver 
habilidades que serão cada vez mais 
requisitadas pelos “profi ssionais 
do futuro”, tais como fl exibilidade, 
autonomia, responsabilidade, 
autoconfi ança, capacidade de 
comunicação e reconhecimento dos 
próprios sentimentos. Assim, através 
do intercâmbio, antecipa-se o contato 
das crianças com esse mundo 
plural e globalizado, sendo possível 
participar de Camps com apenas 3 
anos de idade (acompanhados dos 
pais, claro!). Um exemplo é o Family 
Camp no Moreton Hall, próximo de 

Liverpool, na Inglaterra. Enquanto 
adultos de diversas nacionalidades 
fazem um curso de inglês, seus 
fi lhos (entre 3 e 7 anos) brincam 
entre si, compartilhando sua cultura 
e usando o inglês como meio de 
comunicação. Já as crianças entre 8 
e 12 anos, vivenciam pela manhã a 
experiência de uma típica escola de 
Ensino Fundamental na Inglaterra. À 
tarde, todo mundo se diverte, com 
passeios e atividades esportivas.

 Na outra ponta, há programas 
de intercâmbio para adultos. 
Algumas escolas oferecem espaços 
exclusivos para maiores de 30 
anos, entendendo a importância de 
focar nos interesses e na forma de 
aprender deste grupo. Foi percebendo 
essas mudanças e o movimento de 
uma geração que está reescrevendo 
o signifi cado do amadurecimento, 
que a Experimento lançou uma 
novidade para 2020: um programa 
de intercâmbio em grupo, com 

acompanhamento de líder, exclusivo 
para maiores de 50 anos. O destino 
escolhido será Londres, uma cidade 
multicultural e impossível de não se 
gostar. Com embarque previsto para 
maio de 2020, serão duas semanas 
de aulas de inglês e muitos passeios 
na capital inglesa. Uma prova de 
que sempre é tempo de aprender 
um novo idioma e viver experiências 
multiculturais!
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TECNOLOGIA DE SMART 
BOARD (QUADROS 
INTERATIVOS NAS SALAS
DE AULA).

PARCERIA COM A
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EMPREENDEDORISMO 
PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES.
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IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA SEMI INTEGRAL 
E PROGRAMAS DE
EMPREENDEDORISMO.

5 ANOS DA ESCOLA

1ª OLIMPÍADAS ABA 
GLOBAL SCHOOL.
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READING ASSOCIATION 
CONFERENCE.
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SE TRABALHAR EM
PERNAMBUCO, GREAT 
PLACE TO WORK.

2013 2014 2015 2016
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E IB WORLD SCHOOLS.

ABA GLOBAL SCHOOL
CERTIFICADA PELO IB
WORLD SCHOOLS.
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FELLOWS DA HARVARD 
UNIVERSITY.
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INAUGURAÇÃO DO
FAB LAB.

ABA GLOBAL SCHOOL 
CERTIFICADA PELA
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MELHOR EMPRESA PARA 
SE TRABALHAR NA 
AMÉRICA LATINA, 
GREAT PLACE TO WORK.

ABA GLOBAL 
SCHOOL
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ABA,
Excelência em Educar 
para um Mundo Melhor.

A única que faz parte das redes internacionais:
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YEAR 1

YEAR 2

YEAR 4

YEAR 4

YEAR 3ABA,
Excelência em Educar 
para um Mundo Melhor.

A única que faz parte das redes internacionais:

No Year 5, os alunos 
trabalharam o tema "Hábitos" e sua 
importância para o empreendedor 
obter êxito em seus projetos 
pessoais e profissionais. Hábitos 
como proatividade, mentalidade 
ganha- ganha, primeiro 
compreender para depois ser 
compreendido, dentre outros, 
foram debatidos em sala por meio 
de apresentações dos alunos.

O Year 1 pesquisou sobre a 
moeda japonesa no projeto Viagem 
ao Japão, observando as diferenças 
entre o Iene e o Real.

As turmas do Year 2 se 
aprofundaram no tema Profissões 
e debateram sobre o que gostariam 
de ser no futuro, refletindo sobre 
a importância do trabalho para o 
orçamento familiar.

No Year 3, um dos temas 
de Empreendedorismo que mais 
chamou a atenção dos alunos 
neste semestre foi “Invenções”, 
com os alunos pesquisando sobre 
as necessidades das sociedades 
e novas tecnologias. Depois, 
considerando o lugar onde vivem, 
criaram suas próprias invenções 
para suprir as necessidades da 
comunidade em que vivemos.

Dentro da proposta de 
desenvolver a visão de cidadania 
global, os alunos do Year 4 
estudaram sobre alguns líderes 
mundiais e suas características, 
como Malala, Michelle Obama, 
Steve Jobs, entre outros. 
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Como e onde descartar
o lixo eletrônico?

BB8 BR and BOBBY ROBOT

POETA 2.0

MARSHMALLOW WIZARD

BIO STEVE

MIKE BOT
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O Year 3 pesquisou sobre nossa Galáxia, o Sistema Solar e 
seus componentes, no tema  “How The World Works”. As crianças 
pesquisaram sobre as teorias que deram origem a criação do mundo, 
discutindo sobre o criacionismo e o evolucionismo. Fazendo uso de 
muita criatividade, imaginaram suas próprias constelações e criaram 
maquetes de planetas.

YEAR 3"How did it all begin?"

How the world works
Como o mundo funciona

TEMA TRANSDISCIPLINAR

As crianças do Intermediate 
mergulharam num trabalho 
transdisciplinar durante as aulas de 
Música e de Corpo e Movimento, a fi m 
de explorar a dimensão expressiva da 
movimentação corporal, assim como 
as contribuições da música para a 
coordenação motora ampla.

Nesse contexto, os alunos 
foram estimulados, a partir de jogos, 
brincadeiras e muita diversão, a 
desenvolver a coordenação motora, 
ritmo e expressão corporal, integrando 
gesto, som e movimento, na companhia 
de Ms Bárbara, Mr Jaziel e Mr Wilson.

MÚSICA / CORPO E MOVIMENTO

“There are many natural 
cycles in our world” foi a ideia 

central de atividades dos Juniors, 
que aprenderam sobre ciclo 

de vida das plantas, animais 
diversos como insetos, répteis, 

anfíbios, aves e peixes. Como 
culminância da unidade, houve 

um passeio ao Jardim Botânico.

JUNIOR

Os alunos do Toddler foram 
estimulados a pensar sobre as 
mudanças que ocorrem no céu, 
dentro do tema transdisciplinar 
IB PYP, na unidade How The 
World Works, para desafi á-los 
a pensar sempre fora da caixa 
e de maneira crítica.

TODDLER
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Em aula de campo no Espaço Compesa, alunos do Year 5 visitaram 
estações de tratamento de água e esgoto, no tema “Sharing The Planet”, 
como parte da preparação para o IB PYP Exhibition 2019, dentro do tema 
transdisciplinar Sharing The Planet, que tem como ideia central: O uso 
adequado e sustentável dos recursos hídricos beneficia as sociedades.

YEAR 5

Sharing the planet
Compartilhando o planeta

Alunos do Intermediate visitaram o Refúgio Ecológico Charles Darwin, 
em atividade do tema “Sharing The Planet”, e foram recebidos por um biólogo 
que mostrou como a fauna e flora do ambiente se conectam.

INTERMEDIATE

TEMA TRANSDISCIPLINAR
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Uma grande viagem ao Japão 
foi o projeto dos alunos do Year 
1, trabalhando os temas “How 
We Organize Ourselves“ e “How 
The World Works”. Os alunos 
se engajaram em pesquisas e 
descobertas sobre este maravilhoso 
destino, refletindo e se inspirando 
em aspectos positivos da cultura 
japonesa, como os segredos da 
longevidade, respeito ao próximo e a 
si mesmo e harmonia entre tradições 
milenares e avanços tecnológicos.

YEAR 1

Palestra sobre segurança no 
trabalho nas turmas do Year Two, 
explorando o tema “Como Nos 
Organizamos”, na qual os alunos 
puderam conhecer de perto alguns 
procedimentos padrões utilizados na 
construção civil.

YEAR 2

How we organize ourselves
Como nos organizamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Os alunos do Year One criaram cartas de Pokémon, com seus 
próprios personagens e respectivos dados numéricos referentes a 
eles (peso, altura, poder, número de identificação). 

A turma do Year 6 pesquisou sobre Probabilidade, área da 
Matemática que estuda as chances de algo ou fenômeno acontecer 
ou se repetir.  Os alunos construíram jogos de cartas e de tabuleiro.

MATEMÁTICA
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Este ano, realizamos o nosso primeiro festival de música! Além das 
apresentações musicais, os alunos se engajaram numa pesquisa sobre os 12 
maiores festivais de música do mundo de acordo com a revista Forbes Brasil. 

Responderam questões sobre: A história dos festivais, em que período 
eles acontecem, público alvo e até sobre o seu orçamento e também quanto 
eles costumam arrecadar em suas edições. Tinham que apresentar todos 
esses dados em slides. Desta forma, foi possível promover uma aprendizagem 
muito mais rica e abrangente sobre os festivais de música espalhados pelo 
mundo. O projeto teve como encerramento a primeira Edição do ABA Music 
festival, com apresentações dos alunos do Year 3 e 4. Foi uma grande 
oportunidade das crianças expressarem seu lado artístico. 

Os alunos do Year 6 estudaram 
“arte contemporânea light painting”, 
explorando e pesquisando sobre o real 
e o imaginário na arte contemporânea 
e tiveram oportunidade de criar 
sua imagem com o conceito “light 
painting”.

E em atividade transdisciplinar 
das aulas de Artes e Corpo e 
Movimento, alunos do Year 4 A 
e B estudaram “Autoimagem”,  
pesquisando sobre percepção, 
proporção corporal, características 
do desenho e organização estética. 
Como resultado, cada aluno fez sua 
autoimagem, praticando alguma 
modalidade esportiva, que foi exposta 
nos corredores da escola durante os 
jogos internos.

ARTES

“Conhecendo o
mundo através
dos festivais 
de música”

Who we are
Quem somos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Fo
nt

e:
 D

iv
ul

g
aç

ão



 www.estudenaaba.com     ABA GLOBAL NEWS | Janeiro 2020  | 49 

Early Toddlers colocando em prática 
um dos atributos do IB Learner Profile, 
communicator, através de atividades 
de pintura e música, no tema “How We 
Express Ourselves”. 

EARLY TODDLER

How we express ourselves
Como nos expressamos

Alunos do Nursery desenvolvendo 
os atributos do Perfil do Aluno IB PYP 
knowledgeable e risk-taker, através de 
atividades com o Marbotic.

NURSERY

Alunos do Year 4 compartilharam com a comunidade escolar 
a sua vivência sobre o método científico, em trabalho realizado 
nas duas línguas (inglês e português). Fizeram levantamento de 
hipóteses e exploraram os atributos do Perfil do Aluno IB 

E no tema transdisciplinar, How We Express Ourselves,  os 
estudantes do Year 4 criaram Vlogs sobre livros de literatura infantil 
que eles leram nas duas línguas, explorando os atributos do Perfil 
do Aluno IB, fazendo uso de celulares e ipads, e editando vídeos.

YEAR 4

TEMA TRANSDISCIPLINAR
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Where we are in place and time
Onde estamos no tempo e no espaço

O Year Four recebeu visita do árbitro internacional da Conmebol, 
Gilberto Castro Júnior, em atividade pelo tema Where We Are in Place 
and Time, que procurou esclarecer um fenômeno comportamental entre 
as crianças que é a necessidade de uma regulagem externa.

CORPO E MOVIMENTO

A exposição Mangue Vivo foi desenvolvida pelas turmas de Year 
Two, fazendo parte do tema IB PYP, Where We Are in Place and Time. 
A partir de um passeio de Catamarã realizado, os alunos puderam 
observar de perto o ecossistema MANGUE, de fundamental importância 
para a manutenção da vida marinha.

MANGUE VIVO

TEMA TRANSDISCIPLINAR
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Os alunos do Year 3 aprenderam 
sobre  loops (estruturas de 
repetição) e conditionals (estruturas 
de condição), ferramentas essenciais 
na resolução de problemas.

Os alunos do Year 4 aprofundaram 
suas habilidades em coding com a 
adição das Funções e das Variáveis 
ao seu kit de ferramentas.

Com o IB PYP Exhibition no 
horizonte, as crianças do Year 
Five foram desafiadas a criar, em 
grupo, jogos educativos sobre a 
ideia central: O uso adequado e 
sustentável dos recursos hídricos 
beneficia as sociedades. 

CODING
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Imaginar, criar e construir foram as 
ações que as crianças, junto com seus pais, 
fizeram no  Father’s  Day. Foi um momento 
hands-on. No, final cada grupo construiu 
um grande barco cheio de amor, dedicação 
e carinho, para singrar os mares de ser pai 
e filho, companheiros da vida toda. 

A Children's Week celebrou o Dia da Criança com muitas 
brincadeiras e jogos, além de Festival de Música, Talent Show, 
Spelling bee/Soletrando, banho de mangueira e Crazy day. 

FATHER'S DAY

CHILDREN'S WEEK

Events
Eventos
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Crianças de toda escola 
se fantasiaram para celebrar 
o Halloween e se divertiram 
circulando pelos corredores 
e fazendo o tão esperado o 
trick or treat. 

HALLOWEEN

Alunos do Year 5 A e B vivenciaram a 
natureza e se divertiram muito com seus 
professores num hotel fazenda em Gravatá. 

VIAGEM A GRAVATÁ
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Veja a cobertura do espetáculo Wisdomland 
de 2018:
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Os alunos da ABA Global 
School entraram no mundo 
dos contos das mil e uma 
noites e do vôo dos dragões 
da noite para contar as 
histórias mágicas dos povos 
do Oriente. O evento, realizado 
no Teatro Guararapes, narrou 
duas histórias inspiradoras: 
a Lâmpada Maravilhosa e o 
Dragão de Fogo. Um belo 
espetáculo, com participação de 
mais de quatrocentas crianças, 
do Toddler ao Year 5.

Se não era uma vez.
Lá vão duas.

Espetáculo 2019:
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A ABA promoveu em 2019 o Lecture Talk Program: 
uma série de palestras voltada aos pais e familiares, 
com especialistas em áreas relacionadas à educação. 
A programação deste semestre foi:

“Parcerias: limites na medida certa” | Dr. Luiz 
Schettini - Psicólogo, teólogo, professor e escritor

“Alimentação na família e a influência no paladar 
das crianças” | Dra. Ana Carla Neves - Endocrinologista 
Pediatra do Instituto de Medicina Integral - IMIP

“Jogos eletrônicos, YouTube e celular: como os 
pais podem ajudar seus filhos na era da cibercultura?” 
| Dr. Igor Lins Lemos - Psicólogo e Neuropsiquiatria 
em Ciências do Comportamento.

“Desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais: como eu posso ajudar meu filho?” 
| Dra. Pompéia Villachan Lyra - Neuropsicóloga e 
Professora do Departamento de Educação da UFRPE.

O autor americano David 
Schwartz esteve na ABA Global 
School em setembro, interagindo 
com as turmas do Year One ao Year 
Six. Ele contou aos alunos fatos 
curiosos da sua infância e da sua 
experiência escolar, especialmente na 
área de matemática. David  Schwartz  
escreveu inúmeros livros com as 
temáticas de ciências e matemática. 
Sua primeira obra foi How Much is 
a Million? 

A visita de Schwartz à ABA foi 
resultado de uma exclusiva turnê 
feita pelo autor a escolas da rede IB 
World School. 

Lecture Talk Program

Encontro com David Schwartz
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Os alunos do Intermediate vivenciaram a unidade transdisciplinar 
Where we are in place and time (Onde Estamos no Tempo e no 
Espaço) e desenvolveram os atributos do Perfi l do Aluno IB, Inquirers 
(questionadores) e knowledgeable (bem-informado).

Eles fi zeram uma viagem pela linha do tempo da História, 
passando pela era dos dinossauros até os homens das cavernas, 
com seus costumes, culminando com uma visita à área Terra, do 
Espaço Ciência (em Olinda).

 Alunos do Year 5 estão 
participando do programa Global 
Scholars 2019-2020 (que tem 
como tema principal "Nature and 
Our Cities - Local Innovation, 
Global Conservation"), através de 
aulas e encontros semanais, via 
videoconferência, com alunos de 
diversos países do mundo. A ABA é 
a única escola do Brasil a fazer parte 
do programa. Questões de relevância 
global são debatidas pelos alunos, 
por exemplo: como a natureza afeta 
nossa saúde e cultura; como as 
cidades trabalham para resolver 
problemas relacionados à natureza; 
o que podemos fazer para proteger 
nossos recursos naturais e fazer com 
que a população faça uso consciente 
dos mesmos.

"When thousands of Global 
Scholars take action, it makes a big 
difference in the world we share!"

Visita ao Espaço Ciência 

Global Scholars
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Utilizando o currículo do 
Common Sense, uma plataforma 
para pais e educadores com dicas 
de aplicativos e uso da tecnologia, 
nossos alunos do Intermediate ao 
Year 2 estão aprendendo sobre 
cidadania digital. Durante as aulas, 
estão discutindo sobre como fazer 
uma pesquisa na internet, como 
criar uma senha que seja segura (e a 
importância sobre o uso de senhas), 
como usar email, entre outros temas 
também importantes para sermos 
bons usuários da tecnologia.

Como atividade de campo 
em seus estudos de ciências, 
os alunos do Year 6 visitaram a 
fábrica da Vitarella, participando 
de uma divertida e deliciosa aula 
sobre misturas homogêneas e 
heterogêneas, processo produtivo e 
segurança do trabalho.  

A ABA participou da  VI OBRL (Olimpíada Brasileira de Raciocínio 
Lógico), realizada em Outubro de 2019. Tivemos 10 alunos classificados para 
a 2ª fase da competição e estamos na expectativa de termos medalhistas. A 
olimpíada é uma forma de aproximar os alunos do estimulante mundo dos 
jogos e desafios lógicos, os quais, através de várias ferramentas pedagógicas 
e de uma metodologia direcionada, visam provocar o questionamento, a 
criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico dos alunos, assim 
como desenvolver sua capacidade de concentração em solução de problemas, 
seja individualmente, seja em equipe.

Cidadania Digital

Field Trip - Vitarella

Olimpíada de raciocínio lógico
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A ABA realizou 1ª “Feria de la Hispanidad”, com demonstrações da 
culinária, tradições e expressões idiomáticas de países hispânicos. Tudo 
foi preparado pelos alunos do Year 6 e planejado durante as aulas de 
espanhol, com o professor Elton Dantas.

O cineasta francês Bruno Collet, 
premiado internacionalmente, 
compartilhou com os alunos do Year 3 
seu processo criativo e sua caminhada 
enquanto artista.

Os alunos puderam ainda assistir 
alguns curtas de Bruno e, a todo 
momento, fizeram perguntas, o que 
mostrou o quão frutífero foi esse 
encontro das crianças com o cineasta. 

Que privilégio de nossos alunos 
poder ter uma interação com o ilustre 
cineasta!

Os alunos do Intermediate foram convidados a fazer uma viagem 
no tempo, voltar à época da Pré-História, entrando em uma caverna 
e participando de um Ritual da Pintura. Juntos com Ms Camila, 
“fizeram fogo” e aprenderam que, se colocarmos a madeira nas 
chamas, ela vira carvão, que pode ser usado para fazer as pinturas 
rupestres. Assim, as crianças descobriram que as tintas usadas na 
época dos homens da caverna eram feitas com materiais da natureza. 
Para a atividade em sala, foi usado colorau para a preparação da 
tinta. Foi uma experiência sensorial maravilhosa, onde a imaginação 
foi usada: esfregar gravetos e soprar para fazer fogo, fazer barulho 
da chuva para ter água para as tintas, cheirar o colorau, pegar na 
tinta para saber se é quente ou fria, lisa ou áspera. E, para finalizar, 
pintar com as próprias mãos: as crianças deixaram suas marcas nas 
“paredes da caverna”.

Encontro com o cineasta
Bruno Collet

Ritual da Pintura




