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EDITORIAL ABA GLOBAL EDUCATION

A ABA nasceu inovadora. Há 30 anos, surgiu com o objetivo 
de servir ao aprimoramento cultural, linguístico e educacional dos 
associados e da comunidade onde atua. O propósito se transformou. 
Hoje, a ABA Global Education tem por missão preparar crianças, 
jovens e adultos para compreender, respeitar e colaborar para 
construir um mundo melhor. Educa para a cidadania global. Constrói 
a formação do cidadão consciente de um mundo maior, preparado 
para se envolver nas questões globais, a partir do bairro onde vive, do 
local onde trabalha, rumo a um mundo interconectado. 

Com um sólido ecossistema educacional, a ABA Global Education 
desenvolve um programa de cidadania global aplicado nos currículos 
da ABA Global School, a escola do século 21, e dos cursos de inglês, 
em todas as disciplinas. O centro educacional foca no processo de 
ensino e aprendizagem, não apenas em conteúdo, e se baseia em 
casos e no diálogo. Prepara o aluno para Think, act and interact  
beyond the borders (Pensar, agir e interagir além das fronteiras), 
tornando-se Globally competent.

Os gestores e educadores, agentes fundamentais no processo de 
construção da formação do cidadão global, participam continuamente 
de treinamentos com as melhores referências educacionais no mundo. 
Nesta edição do ABA News (págs. 8 e 9), as participações do ABA 
Team em workshops, encontros e visitas internacionais e formações 
intensivas com consultores internacionais, no ecossistema da ABA,  
são exemplos pontuais. 

Uma das formas de trabalhar a responsabilidade cidadã nas aulas 
de inglês acontece através da conscientização dos alunos sobre a 
importância das Metas do Milênio - Sustainable Development Goals. 
Para desenvolver o projeto Pre-teen 5 in Action! (pág.14), os alunos 
do Pre-Teen 5 se inspiraram nos ‘Objetivos Globais para 2030’ e 
convidaram a todos a refletir: qual a contribuição que podemos dar 
para a construção de um mundo melhor?

Um ecossistema educacional                   
para formar

A pedagogia da formação do cidadão global centrada no 
aprendiz também pode ser observada no desenvolvimento 
de outros projetos dos cursos, como o ABA Movie Awards 
(pág.15), onde os alunos trabalharam temas como superação 
e coragem e o ABA Drama Club (pág.22), através do qual 
exercitam o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração 
e a comunicação, habilidades do século 21.

Preparar os alunos para serem inovadores, como bem 
apregoa o especialista em educação da Harvard University, 
Tony Wagner, também é um dos objetivos da ABA Global 
Education. Na ABA Global School, por exemplo, os alunos do 
Fundamental 1 aprendem Coding-Linguagem de Programação 
(pág.46). A formação do cidadão global também é intensificada 
com as oficinas da School4 Life (pág.24) e Fab Lab (pág.29).

Tudo isso e muito mais acontece com a colaboração e a 
parceria de instituições nacionais e internacionais como a 
Embaixada dos EUA, Harvard University, MIT, IB World Schools,  
Mindful School, Prometic, EducationUSA, ETS (Educational 
Testing Service) e várias outras. Boa leitura! 

cidadãos para o mundo

Os gestores e 
educadores, agentes 

fundamentais 
no processo de 
construção da 

formação do cidadão 
global, participam 
continuamente de 

treinamentos com as 
melhores referências 

educacionais no 
mundo 
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Francisco Gomes de 
Matos, Presidente do 
Conselho da ABA

BOARD NEWS

O consultor empresarial,  conselheiro 
da ABA e do IBGC - Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, Antônio 
Jorge Araújo, aperfeiçoou o aprendizado 
do idioma Inglês, em Vancouver, no 
Canadá, com orientação da Experimento 
Intercâmbio. No roteiro, também constou 
Seattle, a cidade mais populosa do 
estado de Whashington, nos EUA. Lá, 
visitou Bill and Melinda Gates Foundation, 
Amazon GO e Boeing.

CRIANÇAS pela PAZ NA FAMÍLIA, saibamos educar
Mostremos a meninas/meninos  como o CARÁTER elevar

CRIANÇAS pela PAZ NA ESCOLA, saibamos preparar
Mostremos a meninas/meninos como UNS DOS OUTROS cuidar

CRIANÇAS pela PAZ NO ESPORTE/ATLETISMO saibamos conscientizar
Mostremos a meninas/meninos como RESPEITO MÚTUO priorizar

CRIANÇAS pela PAZ INTERNACIONAL, saibamos motivar
Mostremos a meninas/meninos direrenças políticas/espirituais conciliar

CRIANÇAS de PAZ ECONôMICA, saibamos imbuir
Mostremos a meninas/meninos como salários justos atribuir

CRIANÇAS em COMUNICAÇÃO PACÍFICA saibamos engajar
Mostremos a meninas/meninos o DIGNIDIÁLOGO sempre almejar

CRIANÇAS para as MULTIPLAS DIMENSÔES DA PAZ saibamos criativar
Mostremos a meninas/meninos como podem ajudar essa missão a cultivar

O professor Francisco Gomes 
de Matos foi um dos destaques 
da revista New Routes, a 
publicação dos profissionais de 
idiomas, edição de maio/2018, 
da Disal Editora. Ao longo de 
duas páginas de entrevista, o 
presidente do Conselho da ABA 
destacou a vasta experiência 
que tem em Linguística Aplicada, 
a utilização da criatividade no 
ensino do inglês e discorreu 
sobre professores inovadores e 
com linguagem criativa. 

"Planning uses of Peace 
Linguistics in second language 
education" é o título do capítulo 
assinado pelo professor Francisco 
no livro "Un(intended) Language 
Planning in a Globalising World: 
Multiple Levels of Players at Work". 
A obra, recém-lançada, tem 
autoria de Catherine ChuaSiew 
Kheng. 

Linguística                            
da Paz

por Francisco Gomes de Matos, linguista da paz 
Co-fundador, ABA Global Education.

Nuevas Rutas 

 
De la clase memorística a la 

clase memorable: aprendizaje 

experiencial en el aula de ELE 

por David R. Sousa Fernámdez

Interview with

Francisco Gomes de Matos 

by Jack Scholes

ISSN 1516-3601 #65, MAY/2018

INTEGRATING PROJECTS 

INTO TEENAGE CLASSES

by Leticia Moraes

Uma educação  pluridimensional

Aprendizado multicultural

Informações  

AFLITOS  | 81  34278800 / 8827 / 8830

BOA VIAGEM  | 81  34278820 / 8750

A agenda do Business Center foi intensa, com treinamentos, palestras e 

atividades culturais.

A Fundação Dom Cabral (FDC), melhor empresa do segmento, na América 

Latina, realizou os programas de:  Pós-Graduação em Gestão e Liderança 

de Impacto; Desenvolvimento de Dirigentes e Decisões Estratégicas de 

Finanças.

No Business Center, também houve eventos do Consulado dos Estados 

Unidos, da Experimento Intercâmbio Cultural Recife e do Great Place to Work.

Os eventos aconteceram nos auditórios da ABA Aflitos e ABA Boa Viagem. 

ABA Business Center

ABA BUSINESS CENTER

Realize seu evento no
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ABA GLOBAL EDUCATION
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ABA TEAM DEVELOPMENT

A ABA Global School sediou, em janeiro, o Maple 
Bear Central Training. Na ocasião, foram realizados cinco  
cursos:  Introduction to Early Toddler &Toddler; Language 
& Literacy; ELA Year One; Planning and Assessment 
for Year 2 & Year 3; e Creating a culture of positive and 
safe behavior Elementary & Middle Years. Todos os 
professores de Língua Inglesa da escola participaram e 
interagiram com colegas de outras unidades Maple Bear 
do Brasil. 

Os consultores educacionais canadenses Stewart 
Shinnan e Arpi Babaian estiveram na ABA Global 
School para realizar programa de capacitação. 
Durante um mês,  observaram as aulas, tiveram 
encontros individualizados com os professores 
e realizaram workshops para a equipe. Outra 
experiência rica em aprendizado aconteceu com 
o curso ministrado pela consultora de Língua 
Portuguesa, Renata Chaves. 

Sede de  evento nacional

Educadores internacionais

Professores e coordenadores 
em contínuo aperfeiçoamento

Ao longo do semestre, os 
coordenadores e professores 
tiveram treinamentos de Critical 
Thinking, Teaching Young 
Learners e Teaching Grammar 
Communicatively, Mindfulness 
e Global Citizenship. 

As coordenadoras da ABA, Roberta Ferraz e Rozário 
Botelho, foram selecionadas pela Embaixada dos Estados 
Unidos para participar do programa Faculty Development 
Exchange (FDE). Elas visitaram escolas, o Chicago Board 
of Education e participaram de workshops na University of 
Iowa.

Faculty Development Exchange 
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A diretoria da ABA participou da abertura 
do evento de lançamento da 8ª edição do 
Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, 
realizada pela consultoria Great Place to Work 
(GPTW), em abril, na Zona Sul do Recife.  
Por três anos, a ABA conquistou a liderança 
do ranking do GPTW, em Pernambuco, e 
também ficou entre as melhores da América 
Latina, posicionada como a melhor instituição 
educacional. Das regiões Norte e Nordeste, 
a ABA foi a única empresa a atingir esse 
patamar. 

O escritório do GPTW para Pernambuco 
e Alagoas funciona na ABA Boa Viagem, sob 
a liderança da diretora Regional, Danielle 
Maciel.

Melhores                
Empresas para 

Trabalhar                   

GPTW
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ABA GLOBAL EDUCATIONABA GLOBAL EDUCATION

O uso das práticas de atenção plena 
(Mindfulness) faz parte das aulas do curso de 
inglês, da ABA Global School e dos demais 
centros educacionais da ABA Global Education. 
O propósito é desenvolver a consciência do 
momento presente, fixando nele a atenção 
voluntária, sem permitir qualquer julgamento, 
deixando fluir as experiências ao longo do 
tempo. A prática de mindfulness potencializa a 
aprendizagem socioemocional e  colabora para 
melhorar a atenção.

Além do Little Kinder, Pre Kinder, Kinder e Kids, os pais dos 
Pre-Teens e Builders poderão usar o app School Agenda para 
acompanhar o que foi trabalhado em sala de aula e qual é a 
tarefa de casa. Para isto, basta fazer o download do app nas 
lojas Google Play (Android) e App Store (iPhone), buscando por 
ABA CURSO DE INGLÊS AGENDA. O aplicativo é gratuito. Para 
começar a usá-lo, faça primeiro cadastro, usando os números 
do CPF e da matrícula do (a) filho/a. Na ABA Global School, o 
sistema é amplamente usado. 

Conquistas da ABA no GPTW

Mindfulness

ABA Global Education certificada



  www.estudenaaba.com     ABA NEWS | Junho 2018  | 13 

  4
 a 

5 
an

os
   

   
   

   
   

 6
 a

 7
 a

no
s 

   
    

    
7 a 8 anos          9 a 10 anos

LIT
TL

E K
IN

DE
R 

   
   

   
  P

RE
-K

IN
DE

R 
    

    
     

 KINDER                   KIDS

4444aaaa5555
aaaannnn

oooossss
66

aa
77

aann
ooss

Projeto
Digistorytelling
(ABA Movie Awards)

Os alunos vivenciam todas as etapas da criação 
de um curta-metragem, desde a escolha da história, 

os papéis e responsabilidades de cada um, a filmagem e a 
edição. Os filmes são exibidos numa sala de cinema.

Propósito: Estimular o pensamento crítico e criativo, o trabalho em 
equipe, e a habilidade de resolver problemas.

Projeto
Storytelling
Os alunos contam suas histórias de 
vida e criam podcasts. 

Propósito: Desenvolver as habilidades 
como comunicação, proatividade,  
empatia, etc.

Projeto
Global Issues e-magazine

Os alunos pesquisam sobre questões globais 
e redigem textos para a Global Issues.

Propósito
Desenvolver pensamento crítico, consciência 

global e responsabilidade como cidadão  global. 

Kids 4 the World Exhibition
Os alunos pesquisam sobre países, a partir de um 
tema geral, e apresentam uma “exposição de 
conhecimento” para a família, os amigos  e convidados.

Propósito
Desenvolver consciência global e habilidades como 
colaboração, criatividade e pensamento crítico.

Projeto

Projeto
Pre-Teen 5 in Action

O foco é no agir. Os alunos pesquisam 
sobre grandes líderes que fizeram e fazem a 

diferença na construção de um mundo melhor.

Propósito: Desenvolver senso de iniciativa, liderança, 
colaboração, entre outras competências, e valores como 
esforço, meritocracia e dignidade.

11 a 12 anos

13 a 18 anos
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Em pesquisas na Harvard University, a diretoria 
da ABA Global Education inovou de forma com 

o programa English 3D. Os alunos desenvolvem 
as competências necessárias para o século 21. 

O foco é na formação de cidadão global.

    12 |  ABA NEWS | Junho 2018  www.estudenaaba.com
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Inspirados pelos "Objetivos Globais 
para 2030", os alunos do Pre-Teen 5 
convidaram a todos a refletir: qual a 
contribuição que podemos dar para a 
construção de um mundo melhor? 
Durante o semestre, as turmas do Preteen 5 tiveram a oportunidade de estudar a vida de 
líderes mundiais que acreditaram que, se cada um de nós fizer a sua parte, estaremos de 
fato sendo a mudança que desejamos ver no mundo. 

There is no plan 
B, because there 
is no planet B "                          
Ban Ki-moon

Pre-teen 5 in 
Action!

África do Sul

Dinamarca

Marrocos

Índia

Holanda

República Checa

Peru

Rússia

Austrália

Estados Unidos

Canadá

Singapura

Países pesquisados:

Registro AMA 2017.2

Os filmes do projeto Digistorytelling 
deste semestre, produzidos pelos 
alunos do Teen 8, tratam do ‘ter medo’ e 
de histórias de superação e coragem. 
No processo de produção, os teens 
aprendem sobre elementos de uma 
história, defendem ideias para o script, 
escrevem colaborativamente e produzem 
um curta-metragem. Os alunos usam todos os recursos tecnológicos necessários 
que somam às habilidades do século 21, trabalhadas no projeto. Os filmes do 
projeto Digistorytelling ficam disponíveis no canal de Youtube da ABA.

Superação                          
e coragem

16º ABA MOVIE AWARDS
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ABA ONLINE

     A ABA Online é uma plataforma 
de cursos à distância que 
oferece diversas possibilidades 
para o aprendizado através do 
computador, tablet ou celular. 
Nossos conteúdos foram 
desenvolvidos por profissionais 
para garantir uma aprendizagem 
eficiente, com aulas dinâmicas 
e enriquecidas com atividades 
interativas para desenvolver as 
quatro habilidades comunicativas: 
falar, escrever, ler e ouvir.

Quer dicas de inglês para se manter 
afiado na língua? A ABA Online vem 
preparando muitas coisas especiais para 
você. Siga as nossas redes sociais e 
aproveite!Aprendizado à distância

Conheça nossos cursos
online. Acesse o                                           

www.abaonline.com.br

abaonline.com.br/blog

/aba.online

@aba.online

/abaonline
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Em homenagem ao Dia da Água, os 
alunos participaram de um concurso de 
cartazes. A ideia foi conscientizá-los sobre 
o consumo apropriado e o não-desperdício.

Para estimular a leitura, os alunos e 
colaboradores da ABA Global Education 
gravam vídeos, com dicas de leitura. Test your luck !

As sessões de storytelling são super 
concorridas! A cada mês, os alunos ouvem 
uma nova história e exercitam a criatividade, 
em inglês. 

A cada mês, os alunos são 
convidados a participar da Maker 
Week e aprender de forma inovadora, 
através das atividades STEAM 
(Science, Techonology, Engineering, 
Arts, Mathematics). São oportunidades 
para desenvolver habilidades do 
século 21, como a criatividade, o 
trabalho colaborativo, o pensamento 
crítico e a comunicação. 

A BIBLIOTECA DO SÉCULO 21 é um espaço para 

estudar, imaginar, criar, refletir e compartilhar conhecimento. 

Com mais de 45.000 itens no acervo e atividades diversificadas, 

o Multimedia Center da ABA Global Education convida a 

comunidade escolar a protagonizar o próprio desenvolvimento e 

contribuir para a construção de um mundo melhor

A cada última sexta-feira do mês, os 
alunos da ABA convidam amigos que não 
sejam da ABA para vivenciar atividades 
lúdicas, com muita imaginação, na biblioteca 

da unidade Boa Viagem. Juntos, eles desenvolvem as 
habilidades do século 21: criatividade, colaboração, 
pensamento crítico e comunicação.

AÇÃO SAVE WATER  ABA BOOKTUBER

SAINT PATRICK'S DAY

STORYTELLING
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Na ABA, o hábito da leitura é 
estimulado nos alunos através de 
visitas à biblioteca, guiadas pelos 
professores, e dos programas 
de leitura. No curso de Kids, a 
garotada aprende também com 
o Storytelling, em sala de aula. 
Para os Preteens, é desenvolvido o 
“Cyber Preteen”. E para os Teens, 
o “Reading Stravaganzza”, que 
neste semestre teve como tema 
Kindness (Gentileza). 

Por que ler é 
importante?

1. Desenvolve o pensamento

2. Contribui para descobrir 
    coisas novas

3. Desenvolve a imaginação

ABA MULTIMEDIA CENTER

Juliana Lima de Souza
(Boa Viagem) 

Marília Lira(Aflitos) 
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World Press Freedom Day 

O Dia Internacional da 
Liberdade de Imprensa, criado 
pela UNESCO, é celebrado 
no dia 3 de maio. O objetivo é 
proteger os jornalistas e garantir 
o acesso de todos à informação. 
Para celebrar a data, os alunos 
foram convidados a refletir e 
debater o tema. Eles ainda 
falaram sobre a febre das “fake 
news”, como identificá-las e 
como prejudicam a imprensa 
séria.   

Cada aluno, do Little 
Kinder ao Kids 4, convidou  
um amigo para participar da 
aula de inglês, na ABA. 

Poetry Month - Para 
celebrar, o Multimedia 
Center espalha poesia 
pela cidade, com o 

Poetry Around Us. 

y

o
t

P

Aprender a fazer hambúrguer e, ao mesmo tempo, exercitar o 
inglês? Que legal! Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
em que país a palavra “hambúrguer” se originou, trabalharam o 
vocabulário de ingredientes e fizeram o próprio sanduíche. 

sdiK

ABA MULTIMEDIA CENTER
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"Qual a importância da água para a 
nossa sobrevivência?" Além de refletir 
sobre a questão, os alunos produziram 
cartazes e visitaram uma exposição, 
com dicas de como podemos utilizar 
a água de forma mais responsável, 
montada pelo Cultural, em parceria 
com o Multimedia Center.

Mom, you´re my hero!

Os alunos desenharam e escreveram 
sobre os superpoderes das mães. 

Dia das Mães
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Para este ano, o ABA Drama Club trará aos palcos do Recife a 
clássica história do Rei Leão. Os trabalhos de audição, escolha do 
elenco e início dos ensaios começaram. Os alunos possuem um papel 
ativo na montagem do espetáculo e se envolvem na parte artística e 
administrativa da produção. Eles decidem sobre a gestão dos recursos, 
prestação de contas e como fazer para arrecadar mais dividendos 
para a montagem do espetáculo. As apresentações estão marcadas 
para os dias 19, 20 e 21 de outubro, no Teatro Eva Herz, na Livraria 
Cultura do Shopping RioMar. 

Usando o inglês 
como ferramenta, 
os participantes 
trabalham de 
modo colaborativo 
e exercitam o 
pensamento crítico, 
a criatividade e 
a coragem para 
correr riscos”

explica Rachel Levy, 
coordenadora da ABA Global 
Education

Marcela Christine Melo 
(Boa Viagem) 

Luis Eduardo D. Carvalho 
(Aflitos) 

Bernardo A. L. Cassundé
(Global School) 
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SCHOOL 4 LIFE

21 de abril é o Dia Internacional da 
Criatividade e Inovação. Nessa data a 
School4Life realizou a Oficina Despertando 
a Curiosidade, no Porto Digital, Bairro do 
Recife, para crianças entre 8 e 12 anos. 

Coding 

Educação Financeira

Gestão Empresarial

Quadrinhos 

Stop Motion 
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OFICINA DE CURIOSIDADE

CURSOS:

CODING

PENSAMENTO CRÍTICO 

EMPREENDEDORISMO

MÍDIA

Curiosity

Imagination

Inspiration

Processo Criativo

Robótica

Cardboard Challenge

Culinária
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Nunca é cedo demais para desenvolver atitudes empreendedoras. No 
caso de crianças e adolescentes, estimular a habilidade faz a diferença para 
o dia a dia e o futuro incerto, com perspectivas crescentes de mudanças. 

 A metodologia de ensino da escola Acelera utiliza games e projetos para 
estimular os alunos a agir, interagir, colaborar, criar, inovar, arriscar, errar, 
corrigir, refletir, fazer, liderar... Para implementar o projeto da Acelera Escola 
de Empreendedorismo, o núcleo do  ABA Team realizou pesquisas no Brasil 
e exterior. 

O empreendedorismo 
é a característica 
principal que faz a 
diferença no perfil dos 
bons profissionais. 
As competências e os 
comportamentos de um 
empreendedor são tudo 
o que qualquer gestor 
deseja em sua equipe. 
Em contraponto, essas 
habilidades não são 
ensinadas nas escolas, 
nem nas universidades. 
Os profissionais chegam 
ao mercado sem saber 
trabalhar”

Guilherme Carvalho e Hugo 
Anselmo, gestores da Escola 
Acelera

Quer participar?                             
É só fazer

sua inscrição. 

Informações e o calendário                                    
de cursos e oficinas: 

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

     abaschool4life        @school.4life
Fontes de pesquisaParceiros

Play Business | para crianças de 9 a 11 anos

O programa Play Business foca e desenvolve o espírito empreendedor dos 
alunos, com modelo mental baseado no "fazer acontecer", "proatividade", 
"autonomia", "trabalho em equipe", "inovação", "coragem". O curso é "learn 
by doing" e a cada aula existe uma experiência empreendedora a ser 
vivenciada.
 
Startup Founders | para teens de 12 anos a 17 anos

O objetivo do programa Startup Founders é criar negócios para o mercado. 
O programa tem um módulo a cada semestre. 

PROGRAMAS OFERECIDOS:

CODING

CURIOSITY
MAKER

STOP MOTION

Informações e inscrições:  
www.escolaacelera.com.br

81 9-9877-4004 (falar com Ana)
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O ProfLab, programa de formações que 
desenvolve e promove experiências inovadoras 
de aprendizagem, foi destaque em desafios 
promovidos pelo Google for Education e pelo MIT 
Media Lab.

Na ABA Global Education, educadores, gestores 
e profissionais de áreas diversas participaram dos 
encontros. O objetivo foi aprender algo novo, de 
um jeito diferente, para aplicar em seus ambientes 

ProfLab
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Desde o início do semestre, as crianças e os teens da Zona 
Sul do Recife criam, experimentam e aprendem na Maker School 
do Fab Lab ABA Boa Viagem. 

A garotada desenvolve as habilidades do século 21, projetos 
colaborativos, lida com dificuldades e aprende com os erros. 
Para o desenvolvimento dos projetos, utilizam softwares e 
tecnologias de fabricação digital e kits eletrônicos. 

FAB Lab também na 
ABA Boa Viagem

conteúdo

planejamento

metodologia

Desafios de aprendizagem

de aprendizagem. Confira os temas abordados nos 
meses de abril a junho.

Misturando design, tecnologia e criatividade, o 
ProfLab já promoveu 48 turmas e formou mais de 
700 educadores de diferentes cidades e estados.
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Em julho, teremos Colônia de Férias Maker, na ABA 
Aflitos e em Boa Viagem. As crianças de 6 a 12 anos usarão 
tecnologias de fabricação digital para desenvolver projetos. 
A cada dia, haverá uma oficina e um projeto diferentes para 
as crianças colocarem a mão na massa e levarem suas 
criações para casa.

Confira as oficinas do semestre e fique ligado para a programação 
dos próximos meses!

Férias

Maker

Colônia de

Módulo 1

CRIANDO JOGO NO SCRATCH
As crianças prototiparam o próprio jogo em 

2D, criando personagens e elementos ao utilizar 
a fabricação digital. Depois, criaram o jogo virtual, 
programando no Scratch.

Módulo 2

CONSTRUINDO A CASA DO FUTURO
Os alunos refletiram sobre as construções dos 

espaços públicos e privados e a responsabilidade 
que têm sobre o futuro das cidades. Eles 
prototiparam a maquete da própria casa do futuro 
e, em grupo, "construiram" um bairro melhor para 
as pessoas.

Módulo 3

FABRICANDO BRINQUEDO ELETRÔNICO
A garotada criou um carrinho de corrida e um 

robozinho que andam a partir de um controle com 
fio. Aprenderam a desenhar o próprio projeto ao 
utilizar a modelagem 2D e o software de vetorização 
para a fabricação digital.

Módulo 4

CRIANDO KITS ELETRÔNICOS
As crianças montaram kits eletrônicos, com 

motores, leds, potenciômetros, buzzers, coolers e 
desenvolveramm projetos usando os kits.

FAB LABFAB LAB

81  3427.881  / 81  98178.2710
maker@fablabrecife.com

A F L I TO S

Dias: 
Terças, quartas e sextas-feiras

Manhã: 
das 9h45 às 11h30

Tarde: 
das 14h30 às 16h15 e                             
das 16h30 às 18h15

Dias: 
Segunda e quinta-feira

Tarde: 
das 14h às 15h45 e                                      
das 16h30 às 18h15

BOA VIAGEM

Aflitos: 
AV Conselheiro Rosa e Silva, 1510

Boa Viagem: 
Rua Tenente João Cícero, 301

Vem criar com a gente!

informações
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Seja bem vindo ao globalumni!

ou se preferir entre usando sua conta:

Essa rede é exclusiva para membros ABA Alumni 
(pessoas que estudaram por pelo menos 6 
semestres na ABA) e que realizaram o ECPE. 

nome completo

DDD + telefone

digite seu email

crie uma senha

CADASTRAR

EDUCAÇÃO E CARREIRA NO EXTERIOR 
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A ABA Global Education realizou o 
programa MIT Workshops, em janeiro, 
em parceria com o MIT, uma das 
melhores universidades do mundo. 
Os workshops foram coordenados 
pela aluna de Engenharia Biológica 
da instituição, Barbarah Heimer, e 
contaram com as participações de 
duas outras estudantes da instituição. 
Foram realizados dois workshops, 
um deles direcionado para alunos 
de ensino médio das redes pública 
e privada e o outro exclusivo para 
alunos do Programa English Access, 
realizado em parceria com o Governo 
Americano. 

A 4º Edição da Feira EducationUSA, realizada pela 
ABA Global Education em parceria com o Consulado 
Americano, em Recife, contou com mais de mil alunos 
inscritos. Os visitantes tiveram a oportunidade de 
conhecer opções de cursos de graduação, pós-
graduação, inglês intensivo, extensão e programas de 
curta duração americanos. Além de conversar com 
os representantes das universidades, os participantes 
conferiram as palestras sobre bolsas de estudos, vistos 
para estudante e dicas sobre exames de admissão como 
o TOEFL e o GRE, para universidades americanas. 

Além da Feira EducationUSA, 
a ABA e o Consulado Americano 
promoveram, na ABA Aflitos, um 
evento especial para estimular 
o diálogo entre universidades 
brasileiras e americanas. Participaram 
representantes de diversas instituições 
pernambucanas e dos EUA. O Cônsul 
de Diplomacia Pública do Consulado 
dos EUA, Daniel Stewart, realizou a 
abertura do evento. 

    ABA lança GlobAlumni: rede de cidadãos globais

A ABA lança a GlobAlumni, uma rede que busca desenvolver 
talentos, trocar experiências, divulgar oportunidades de educação 
e carreira internacional e promover o aprendizado mútuo. Na 
primeira etapa, serão convidados a participar da rede os alunos 
que foram aprovados no ECPE e estudaram na ABA por, pelo 
menos, seis semestres. 

Quer saber mais? Entre em contato com a gente 
através do globalumni@abaweb.org

ou 81.34278820/8823. 

O programa contou ainda com seis mentores-alunos ABA, 
que participaram em edições anteriores. Cada workshop teve 
duração de um dia, e os alunos puderam colocar em prática 
o lema do MIT: "Mens ET Manus" ou "mente e mão", após 
vivenciarem conceitos sobre Física e Empreendedorismo. 

Workshop MIT

Confira o vídeo com todos 
os detalhes do evento 

Workshop para alunos do Programa Access – 
Parceria com o Governo dos Estados Unidos

Feira EducationUSA + evento para 
universidades brasileiras

Interação entre universidades 
brasileiras e americanas
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Programa ActionPRO
Estão abertas as inscrições para programa 

ActionPRO: International Academic 
and Professional Development, 
realizado em parceria com o Consulado dos 
EUA, em Recife. O programa será voltado 
para jovens universitários e recém-formados 
e vai prepará-los para a vida profissional 
e os processos seletivos de programas 
acadêmicos e oportunidades de trabalho no 
Brasil e/ou no exterior.

O programa busca desenvolver as 
competências do século 21 através de 
workshops nas áreas: Life and Career, 
Learning and Innovation & Information e 
Media and Technology. 

TOEFL na ABA Boa Viagem

A ABA Global Education oferecerá 
o teste do TOEFL também na unidade 
Boa Viagem, a partir do próximo 
semestre. Aceito por mais de 10 
mil instituições, em 130 países, o 
TOEFL é um dos principais exames 
solicitados para os processos 
seletivos internacionais. A abertura do 
novo centro de testes proporcionará 
mais flexibilidade para os candidatos 
e ratifica a ABA como o único centro 
aplicador do teste na cidade. 

ABA recebe diretores de Escola 
Municipal Bilíngue da Paraíba
Em maio, a ABA recebeu a visita de 

diretores e professores da Escola Municipal 
Bilíngue Dom José Maria Pires para conhecer 
o modelo da ABA Global School.  Os 
visitantes foram acolhidos pela diretoria da 
ABA e por coordenadoras e professores 
da escola bilíngue. O evento contou com a 
participação do Cônsul Geral dos EUA em 
Recife, John Barrett, do Cônsul de Diplomacia 
Pública, Daniel Stewart e do Especialista em 
Diplomacia Pública, Stuart Beechler. 

Mais uma vez, os alunos da ABA se destacaram no Examination for 
the Certificate of Competency in English (ECCE) e no Examination for 
the Certificate of Proficiency in English (ECPE) , ambos da University of 
Michigan – EUA. 

Aluno ABA conquistou 
bolsa para Graduação 
na Tufts University

ECCE e ECPE 
na ABA                     

100% de aprovação! 

Parabéns                         

a todos os alunos             

e professores por 

mais essa vitória! 

Certificações Internacionais
Confira abaixo alguns exames de certificação que podem                      

ser realizados no ABA Testing Center:

Confira as dicas de Vinícius Freitas, aluno aceito para 
Tufts University (Boston, EUA) sobre Graduação nos EUA

Como foi a sensação de ser aceito?

Foi a realização de um sonho, não apenas de quatro 
anos, mas de uma vida. O sentimento de dever cumprido deu 
origem a objetivos ainda mais ambiciosos. Para mim, estudar 
em uma universidade de excelência é o primeiro passo em 
direção à mudança que eu quero fazer no mundo. 

Que dicas você daria para aqueles que estão querendo 
fazer graduação fora do Brasil?

1. Encontre a sua paixão.  As universidades estão 
procurando por pessoas interessantes, que sejam 
apaixonadas por algo e provem que são capazes de se 
dedicar por aquilo que acreditam;

2. Seja autêntico.  Busque atividades que revelem quem 
você é, ao invés de tentar fazer o contrário;

3. Defina um objetivo GRANDE!  Estudar fora não deve 
ser a sua meta final. Pergunte a si próprio: qual o meu papel 
no mundo? A universidade é apenas o meio de atingi-lo;

4. Olhe para dentro.  O processo seletivo é 
muito introspectivo e uma verdadeira jornada de 
autoconhecimento. Esse processo me transformou e acredito 
que todos os jovens deveriam viver essa experiência, ainda 
que desejassem estudar no Brasil; 

5. Foque!  Relembre todos os dias o seu objetivo e não 
se distraia com conformismos do dia a dia.

Confira a entrevista completa com Vinícius                                            
no Portal GlobEducar (globeducar.org). 

www.toefl.org

www.pmi.org

www.hrci.org

www.ism.ws

www.gbci.org

www.imanet.org

www.gre.org

www.ecfmg.org

www.finra.org
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Os diretores da ABA Global Education, Eduardo e Mônica Carvalho, participaram 
do Encontro Global dos Harvard Advanced Leadership Fellows, na Romênia, 
no centro-sudeste da Europa.  Trata-se uma iniciativa de grande impacto social 
global, cujos integrantes (os fellows) estão aptos a se transformar em agentes de 
mudança, comprometidos em resolver desenvolver projetos de grande impacto 
social que colaborem para solucionar problemas sistêmicos. 

A rede global é formada por cerca de 300 fellows, de várias nacionalidades, 
com perfis multiculturais e multidisciplinares, originários de organizações com fins 
lucrativos, do terceiro setor e governamentais. O próximo Encontro Global dos 
Harvard Advanced Leadership Fellows ocorrerá no Brasil, em Recife.

Harvard Fellows: uma rede de impacto social global

Cidadania global | Educação global | Liderança e empreendedorismo

Organizações 
Internacionais:

Educação e cidadania globais

“Um projeto de grande impacto social 
nasce com você ao acreditar em si, ao 

abraçar oportunidades e ao querer 
colaborar para um mundo melhor e 

mais digno para os cidadãos”
Fellows no Parlamento Romeno

Eduardo Carvalho, Harvard fellow 
e diretor do Instituto de Cidadania 
Global e da ABA Global Education. 

O diretor da ABA Global Education, Eduardo 
Carvalho, integra os conselhos de Educação do LIDE-
PE e Estratégico, da Revista Algo Mais e é associado 
ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-
IBGC. Outro viés de atuação da ABA é a participação 
nos eventos do Movimento Pense! Pernambuco. A 
ABA é também associada da AMCHAM-PE e parceira 
do Great Place to Work. O propósito é contribuir com 
informações, questionamentos e reflexões sobre 
educação, inovação e cidadania globais.

Instituto de Cidadania Global

A organização internacional OXFAM define cidadão global 
como o indivíduo consciente de que faz parte de um mundo 
maior que a comunidade onde vive; respeita os valores e a 
diversidade; e compreende como o universo funciona. Ele 
protesta de modo pacífico, participa de grupos sociais e 
profissionais e é comprometido em encontrar soluções para os 
problemas locais e globais. 

O cidadão global quer fazer a diferença e almeja um mundo 
sempre melhor. Trabalha de modo colaborativo para tornar o 
planeta mais igual e sustentável. Está preparado para viver 
e trabalhar em qualquer lugar do mundo. A pedagogia da 
formação do cidadão global deve ser centrada no aprendiz 
e estimular o diálogo, o desenvolvimento da resiliência e da 
competência para a ação. O cidadão global é protagonista, 
inovador, líder. 

Com base nas premissas descritas, o  Instituto de Cidadania 
Global nasce, já atuante, com o propósito de conscientizar 
crianças, adolescentes e adultos sobre cidadania global. Tem 
por missão prover informações, eventos e recursos online e 
presenciais que facilitem o desenvolvimento da consciência 
global para um mundo melhor.  Vem para estimular atitudes de 
cidadania global nas crianças, nos jovens e nos adultos. Afinal, 
somos responsáveis pela construção digna do presente e do 
futuro das comunidades, do Brasil e do mundo.

Revista
Advanced prep

ABA Books na Amazon

LANÇAMENTO
O Harvard fellow e diretor do Instituto de Cidadania Global e da 

ABA Global Education, Eduardo Carvalho, lançou o livro Nurture 
Global Citizenship Awareness, durante o Encontro Global dos 
Harvard Advanced Leadership Fellows, no Athenee Place Hilton, em 
Bucareste, na Romênia.

O Instituto de Cidadania Global e a ABA Global Education 
lançarão nos próximos meses seis obras produzidas pelo 
ABA Team. Os conteúdos dos livros resumem um conjunto 
de reflexões e propostas sobre temas que colaboram para a 
evolução da consciência cidadã e para o desenvolvimento 
de líderes e empreendedores globais. As obras registram 
casos que refletem os contextos educacional, político, 
econômico e social do Brasil e de países que são referências 
globais. Todas estão disponíveis na amazon.com.
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Capital: Bucareste
Território: 238.391 Km2
Habitantes: 19.334 milhões 

Clima: Temperado e continental, com as 
quatro estações bem definidas

Sistema de Governo: Parlamentarista

Moeda: Leu romeno

Língua oficial: Romeno. O inglês e o francês 
são as principais línguas estrangeiras 
ensinadas nas escolas. De acordo com o 
Eurobarômetro, o inglês é falado por 31% 
dos romenos e o francês por 17%. 

Romênia

(em outubro/2016)

Fontes: 

http://www.romaniatourism.com
http://www.mae.ro

Romênia

País onde aconteceu o encontro 
Internacional dos Harvard Fellows

Recife,13 de abril de 2018 sexta-feira
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Among the distinctive traits of all Human Languages, one stands out:

Our mission as peaceful language users let’s imaginatively carry out

Let’s imagine all languages as being used for PEACE

Peaceful communication across cultures never to cease

Let’s imagine people using languages peacefully

Bringing together cultures and beliefs dignifyingly

Let’s imagine Peace Linguistics in all schools being taught

The same Global Peace goal being imaginatively  sought

Let’s imagine ways for Let’s Speak Peace to be globally applied

with principles of Imaginative Peace Linguistics to be complied

Let’s anticipate Imaginative Education and Imaginative Linguistics being deeply connected

inspiring imaginative educators and imaginative linguists to design curricula PEACE-directed

For an Imaginative Peace Linguistics may these re�ections also be a Global Plea:

A creative, peaceful multilingual world for all Humankind there should be

by Francisco Gomes de Matos, a peace linguist,
Professor Emeritus of Linguistics, Federal University of Pernambuco, 
and president of the Board, ABA Global Education, Recife, Brazil.

A Forest of Ideas/Ideals. Recife: ABA Book, 2017. 
ISBN  978-85-64351-07-3  Available on  Amazon

A  Rhymed Re�ection
dedicated to Kieran Egan  
and Gillian Judson, 
IERG, Simon Fraser University, 
Canada. Peace

LINGUISTICS

, in our religions for/of spirituality, let’s pray:

When will all of Humankind learn to speak Peace?
When all forms of aggressive, violent language use will cease.

 will profoundly transform multilingually 

"LOVING ONE’S  LINGUISTIC NEIGHBOR" 
                         wisely to cultivate.
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Publicações  do ABA Team em jornais e revistas
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CANADA
(8º)

UNITED STATES OF AMERICA
(4º)

AUSTRALIA
(16º)

CHINA
(23º)

RUSSIA

MEXICO

PERU

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

NORWAY
(11º)

FRANCE

IRELAND
(7º)

UNITED KINGDOM
(22º)

PORTUGAL

DENMARK
(17º)

NETHERLANDS
(6º)

TURKEY

BRAZIL
(125º)

PANAMA

DOMINICAN
REPUBLIC

SWITZERLAND
(1º)

BELGIUM
(15º)

LUXEMBOURG

GERMANY
(9º)

JAPAN

SOUTH
KOREA

THAILAND
HONG KONG (CHINA)

(21º)

MALAYSIA
(14º)SINGAPURA

(2º)

Para desenvolver o ecossistema da ABA Global Education,
o seu núcleo de inovação pesquisou e conheceu os melhores

sistemas educacionais do mundo
Para a criação da ABA SCHOOL, uma verdadeira escola 

bilíngue, o núcleo de inovação da ABA conheceu e 
pesquisou os melhores sistemas educacionais do mundo. 
Iniciamos com a Maple Bear Canadian School, sendo parceira 
até o presente. Em 2012, nos desafiamos a ser uma escola 
certificada pelo IB World Schools.

O IB, com 50 anos de experiência tem sua sede na Suiça, 
país com o melhor sistema educacional do mundo, e 
centros globais em Singapura, Estados Unidos e Holanda. 
Esses quatro países, são os mais competitivos do mundo.

O processo para certificação compreende treinamentos, 
avaliação de indicadores de qualidade educacional, 
entrevistas com o núcleo gestor da ABA, com os (as) 
professores (as), pais, alunos (as). Foram 4 anos de relação 
intensa de aprendizado para a ABA School ser certificada.

“É gratificante oferecer em
Pernambuco o melhor sistema

educacional do mundo.”

SPAIN

ROMANIA

ITALY

SWEDEN
(20º)

QATAR
(5º)

UNITED ARAB
EMIRATES

(12º)

Índice de
competitividade 

global:

1º Suíça
2º Estados Unidos
3º Singapura
4º Holanda

Qualidade no sistema educacional:

1º Suíça
2º Singapura
3º Finlândia
4º Estados Unidos
5º Qatar
6º Holanda
7º Irlanda

DIFERENCIAIS DA ABA AO SER UMA
IB WORLD SCHOOL:

Fazer parte da seleta rede do IB com 4.800 escolas
em 130 países.

Compartilhar as melhores práticas em gestão 
e educação do mundo.

Promover para professores (as) e gestores (as) 
treinamentos, continuamente, com educadores nacionais e 
internacional.

Utilizar a metodologia trandisciplinar, baseada em 
desenvolvimento de projetos.

Estimular o desenvolvimento das competências, 
habilidades, atitudes e valores, utilizando as inteligências 
múltiplas.

Valorizar o conhecimento dos alunos aprendidos nas 
sua vivências pessoais e familiares para construir novos.

Colocar o aluno no centro do aprendizado, estimulado-o 
a questionar criativa e criticamente.

*Ranking da qualidade do sistema educacional
FONTE: Relatório de competitividade global 2017/2018 
do World Economic Forum

FINLAND
(3º)

ABA Global School

Até 2017, cerca de 160 mil escolas no mundo 
participaram do processo de certificação e apenas 3% 
foram certificadas. No Brasil há 13 IB World Schools de 
ensino fundamental. Nas regiões Norte/Nordeste apenas 
2. Em Pernambuco, só a ABA SCHOOL.

Francisco Gomes de Matos / Eduardo Carvalho

8º Canadá
9º Alemanha
11º Noruega
12º Emirados Árabes/ 
Dubai
14º Malásia
15º Bélgica

16º Austrália
17º Dinamarca
20º Suécia
21º China/Hong-Kong
22º Reino Unido
23º China
...
125º Brasil
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Questionam

Fazem Conexões

pensam
criticamente

trabalham
colaborativamente

agem

refletem

desenvolvem
compreensão

conceitual

consideram
múltiplas

perspectivas

constróem
significados

Year 5 Exhibition 2017
Projeto Cidade ideal

Acesse o e-book da cobertura 
completa através do link:
https://bit.ly/2KJMLQG
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CODING
Linguagem de Programação no currículo

O objetivo é tornar os alunos do 
Fundamental 1 trilíngues: comunicam-
se em português, inglês e na linguagem 
do novo mundo.

A ABA Global School inova, mais 
uma vez, e inclui a disciplina ‘Linguagem 
de Programação’ no currículo do 
Fundamental 1, no Sistema Semi-
Integral. Segundo a coordenadora do IB-
PYP e Língua Inglesa, Rozário Botelho, 
mais que desenvolver a competência 
de programação de computadores, os 
alunos são estimulados ao pensamento 
computacional, que trabalha todas 
as habilidades do século 21. “A nova 
disciplina é parte do letramento digital 
e prepara as crianças para lidarem 
com o mundo no qual nasceram. Elas 
são incentivadas a transformar com 
tecnologia. De usuárias, passarão a 
criadoras, programadoras”, explica 
Ana Flávia Ferraz, coordenadora de 
Tecnologia e da School4Life. 

Com base em pesquisas do Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts-MIT 
e da Apple, a ABA Global School criou 
um programa exclusivo. O currículo é 
interdisciplinar e, portanto, trabalha a 
linguagem de programação, com temas 
de outras áreas do saber. São exemplos as 
aulas de Programação e Ciências (How to 
plant a Seed) e Matemática e Sequência 
(Padrões matemáticos). Mais: o conteúdo 
da nova disciplina aguça o senso crítico, 
construindo a criatividade, compartilhando 
saberes e comunicação e apoiando 
emocionalmente com a resiliência e a 
capacidade de aprender através dos erros.

“A nova disciplina é parte do 
letramento digital e prepara as 

crianças para lidarem com o 
mundo no qual nasceram. Elas são 

incentivadas a transformar com 
tecnologia. De usuárias, passarão 

a criadoras, programadoras”

Nova
disciplina no SSI!

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

ABA GLOBAL SCHOOL
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Após aprenderem  conceitos 
como Comércio, Globalização, 
Importação e Exportação, os 
alunos foram desafiados a criar um 
jogo que aborde essas definições 
e as relações entre os países. 
Em grupos, pensaram diferentes 
situações onde os países irão 
explorar seus produtos de 
grande valia no cenário externo 
e, assim, desenvolver estratégias 
de negociação para além das 
fronteiras. Após elaborar o projeto 
dos games e suas regras, os 
alunos se divertiram e refletiram 
sobre os conceitos trabalhados 
em sala e como foram aplicados 
nos jogos. 

 “Aprender por meio de games 
engaja, deixa o aluno mais 

interessado e o aprendizado 
mais fácil”
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ABA GLOBAL SCHOOL

O programa do Early Toddler iniciou 
em 2018 com objetivo de trabalhar a 
rotina e o bem estar das crianças no 
ambiente escolar.

A culminância do tema transdisciplinar 
Who we are foi o projeto ‘My family’. Os toddlers 
criaram cartazes com fotos das famílias e os 
apresentaram em sala de aula.

Na semana de valorização das pessoas com 
deficiência, as crianças receberam em sala de aula 
a intérprete de LIBRAS, Hellen Andrade, e o gerente 
da Divisão da Pessoa com Deficiência da Prefeitura 
do Recife, Paulo Fernando. O projeto contou com 
a parceria dos Years 1, 3, 4 e 5 e resultou numa 
maior abrangência e sensibilização sobre o tema 
na comunidade escolar. Os alunos desenvolveram 
importantes noções de respeito às diferenças.

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Quem somos
Who we are

EARLY TODDLER

TODDLER

NURSERY
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As crianças refletiram sobre as mudanças 
ocorridas desde que eram bebês, observaram 
os diferentes tipos de famílias e discutiram 
sobre a importância das diversas profissões 
para a comunidade. Para a conclusão do tema, 
os alunos visitaram o estúdio do Media Lab da 
escola, realizaram filmagens e entenderam 
como algumas profissões são exercidas na vida 
real. O processo de aprendizado foi repleto de 
criatividade, imaginação, descoberta e diversão. 

Ao longo da unidade do PYP Who we are, 
as crianças, a comunidade escolar e as famílias 
exploraram os conceitos de saúde, bem-estar 
e estilo de vida.  As reflexões sobre o assunto 
ocorreram através de diversas atividades e 
culminaram com o compartilhamento do mural 
interativo, construído pelos alunos.

ABA GLOBAL SCHOOL

JUNIOR

YEAR 1

Como viver até 100 anos, com saúde
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Tem  novidade  na 
unidade do Programa 
da Maple Bear ‘Querido 
Diário’. Alguns  elementos 
do enredo do livro ‘O Diário Escondido da 
Serafina’, da autora Cristina Porto, foram 
transformados em experiências práticas e 
educativas. A personagem Serafina virou 
boneca e passou um dia na casa de cada 
aluno do Year 2, fazendo serafinices   . 
Os alunos também desenvolveram outras 
atividades do programa: entenderam a 
estrutura do gênero diário, aprenderam 
sobre a vida de Mozart, utilizaram o 
calendário para anotar os aniversários de 
amigos e familiares, aprenderam a escrever 
um acróstico, conheceram diferentes 
versões de parlendas e desenharam o 
mapa da cidade da Serafina. 

“The choices we make everyday influence who we are and who 
we want to become”. A partir dessa ideia central, os alunos do Year 3 
refletiram sobre as escolhas feitas diariamente e como essas escolhas e 
os comportamentos podem influenciar na vida de cada um e impactar no 
outro. Para desenvolver o tema, realizaram um trabalho transdisciplinar 
pautado em conceitos como respeito, tolerância, empatia e gentileza.

A garotada trabalhou, ainda, o conteúdo Jogos Cooperativos e refletiu 
sobre a importância do papel de cada um numa equipe. As crianças 
foram estimuladas a tomar decisões em grupo, com brincadeiras em que 
a equipe precisaria estar unida e em harmonia para alcançar os objetivos.

YEAR 2

CORPO E MOVIMENTO

“Serafina em
minha casa”

Escolhas

Who we are | Quem somos
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As crianças foram além da rotina 
de leitura, nas aulas de Linguagem. 
Com muita imaginação e criatividade, 
construíram a personagem favorita de uma 
história, transformada em fantoche com 
materiais concretos, e apresentaram aos 
colegas e familiares. Os alunos fizeram as 
apresentações, tecendo características 
dos próprios fantoches e as relacionando às 
semelhanças de personagens conhecidas 
pela turma. Foram momentos de alegria, 
diversão e muita aprendizagem!

‘Autorretrato’ foi o assunto trabalhado 
nas aulas de artes do Year 4 A e B. Os alunos 
conheceram alguns trabalhos dos artistas 
Pablo Picasso, Frida Kahlo e Tarsila do 
Amaral e as influências e técnicas utilizadas 
por eles em autorretrato. Na execução 
das atividades, usaram espelhos para 
conceber o autorretrato, fizeram o desenho 
a lápis e o coloriram. Como resultado final 
da proposta, cada aluno construiu o próprio 
conceito de autorretrato.  

YEAR 3

YEAR 4

Ler para criar,
construir, caracterizar...

ARTE

ABA GLOBAL SCHOOL

Como nos organizamos
How we organize ourselves
TEMA TRANSDISCIPLINAR

O tema transdisciplinar explorou as regras e rotinas nos 
ambientes escolar e doméstico. O objetivo foi adaptar a turma do 
Intermediate às mudanças que acontecerão e estimulá-la a refletir 
sobre a importância das normas para o aprendizado. Para ampliar 
a discussão, os grupos convidaram a coordenadora da ABA Global 
School, Rozário Botelho, a responder alguns questionamentos e 
conversaram com os alunos do Year One sobre semelhanças e 
diferenças entre as rotinas de ambas as turmas.

Na próxima unidade, os alunos aprenderão sobre 'o mundo da engenharia' 
e serão estimulados a pesquisar monumentos famosos em vários países, 
observando as características das construções. A pesquisa e a reflexão de 
diversas maravilhas da engenharia incitarão a curiosidade dos grupos de Year 3, 
que terão a oportunidade de 'virar engenheiros', projetando pontes, "skyscrappers" 
e casas/apartamentos sustentáveis. 

Além disso, nas aulas de corpo e movimento, a exploração continuará com o 
projeto "pirâmides humanas". Desta forma, serão abertas inúmeras possibilidades 
de reconhecimento do nosso corpo como uma máquina engenhosa diária, que 
nos permite brincar com o movimento, em posturas incríveis. As crianças criarão 
com o corpo os seus próprios "arranha-céus"! Será mais uma unidade com 
trabalho colaborativo, curiosidade e diversão. 

INTERMEDIATE

Year 3

Brincando de 'ser engenheiro'
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

How we express ourselves
Como  nos expressamos

YEAR 3, YEAR 4 E YEAR 5

YEAR 5

Decorar tabuada é coisa do 
passado? Jamais!!! 

Não podemos abrir mão das memorizações que 
facilitarão as nossas vidas, em inúmeras situações, 
a exemplo da velha e boa tabuada. O que mudou 
foi a forma como a ensinamos em sala de aula. Os 
alunos do Year 3, Year 4 e Year 5 desenvolvem um 
trabalho de reflexão compartilhada sobre os padrões 
e as relações existentes em determinados grupos 
de tabuadas. No painel, exposto no corredor do 
terceiro andar, as crianças escrevem suas reflexões 
sobre as tabuadas do x2, x4 e x8.  As anotações são 
discutidas e validadas em sala de aula. Os alunos 
também aprenderam através de jogos, para praticar 
a memorização, e de atividades convencionais 
da Matemática, como a execução de algoritmos 
convencionais e sua aplicação na resolução de 
problemas, ao longo de todo o ano.

“People express culture in different ways and when combined 
new cultural expressions are created”. A partir dessa ideia central, os 
alunos do Year 5 descobrem como os aspectos culturais de povos 
diversos influenciaram a cultura do nosso país. As descobertas das 
crianças são mostradas através de uma apresentação em e-board.  

“Decorar, ref letir e utilizar com 
prazer e apropriação a tabuada 
fazem parte da Matemática na 
ABA Global School!”

ABA GLOBAL SCHOOL TEMA TRANSDISCIPLINAR

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

Entre as várias atividades desenvolvidas para 
estimular a leitura nas duas línguas, o Year 4 recebeu 
a visita da autora do livro ‘Nassau e o boi voador’, a 
escritora Flávia Maria Peixoto. O grupo interagiu com 
empolgação e fez perguntas curiosas, respondidas 
com entusiasmo e descontração pela autora. Foi 
uma ótima oportunidade de interação. 

A partir de entrevistas e ‘investigações’, a garotada do Year 
3 estudou os jogos, brinquedos e as brincadeiras que fizeram 
parte das histórias de família e os compararam com aquelas 
conhecidas e realizadas pelas crianças de hoje. Descobriram 
jogos como amarelinha, barra-bandeira, queimado, pega-pega, 
esconde-esconde, elástico e bola de gude. 

As reflexões feitas na unidade permitiram aos alunos 
compreender que os Jogos Populares podem ser construídos e 
modificados ao longo do tempo e de acordo com a cultura. E, 
claro, com diversão e criatividade, sempre!

YEAR 4

Corpo e Movimento

Desenvolvendo o prazer pela leitura

Jogos, brincadeiras e brinquedos populares
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ABA GLOBAL SCHOOL

Um recomeço repleto de novidades! A 
turminha do Early Toddler encantou a todos, 
com um jeitinho especial por estar pela primeira 
vez na escola. Também houve outros rostinhos 
conhecidos, novos alunos, reencontros e muita 
alegria e espontaneidade.

A campanha para representante de turmas da escola 
teve duplas mistas (menino e menina) como candidatos e 
foi muito positiva para construir a parceria entre os gêneros. 
A votação foi um sucesso e as duplas vencedoras de cada 
turma passaram por um mini-curso. 

Ao som dos clarins, a 
meninada caiu no frevo, com 
fantasias coloridas e muito confete e 
serpentina. O Homem da Meia Noite de Olinda 
e Mateus e Catirina levaram ainda mais folia e 
animaram dezenas de pequenos foliões.

EventosEvents

&

Exercendo a cidadania

Carnaval de frevo e fantasias

St. Patrick’s Day

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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Events

Olimpíada

Library Day

São João 

Mom, my life’s root

Esporte e cooperação

Vai ter forró na roça!

Mães e filhos tiveram 
lindos momentos ao 
construírem uma árvore 
da vida. A mãe foi 
representada como 
símbolo de segurança 
e afeto. 

Os jogos em equipe 
foram as modalidades mais 
representativas durante as 

Olimpíadas 2018. O time 
da escola desenvolveu  

nos alunos a habilidade 
da cooperação para as 

competições. A socialização 
e a afetividade também foram 

experimentadas durante as 
Olimpíadas, assim como 

demonstrações de confiança 
em si mesmo para aprender a 

ganhar ou perder. 

Os alunos da ABA Global 
School participam, semanalmente, 
do Library Day. Nestes dias, visitam 
o Multimedia Center, escolhem 
um livro e têm a oportunidade de 
entrar em contato com o mundo de 
possibilidades que a leitura oferece.

A noite de São João das crianças, na escola, 
será bem típica, ao som da sanfona, do xote e com 
muito arrasta-pé. Haverá quermesses, trio pé de 
serra, pamonha, canjica e muita animação para 
celebrar o ritmo mais popular do Nordeste, o Forró. 

Cultura, alegria e 
emoção marcaram a 
festa de final de ano 
(2017) da ABA Global 
School!! Os alunos do 
Infantil e Fundamental 
interpretaram a peça 

Arlequim, o Conselheiro do Rei, no Teatro 
Guararapes, usando técnicas de teatro 
e dança, com encenação em dois atos, 
narrada em inglês e português. 

OLIMPÍADAS
2018

ABA GLOBAL SCHOOL
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