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Cursos e programas para desenvolvimento das 
habilidades do Século 21, incluindo Coding 
(programação de jogos), Processo Criativo, 
Empreendedorismo, Mídia, Maker, entre outros. 

Escola bilíngue, de ensino infantil e fundamental, das 
redes Maple Bear Canadian School, IB World Schools*              
e o PEA UNESCO (Programa Escolas Associadas 
UNESCO).  Metodologia fundamentada em temas 
transdisciplinares e desenvolvimento de projetos.
Excelência na verdadeira escola bilíngue.

*IB: 150.000 escolas no mundo se candidataram até 2017                                  

5.000 escolas.

testes para admissão em universidades globais.

O mais completo do Norte-Nordeste.

Orientação e preparação para estudos e carreira 
internacional.

Programas de intercâmbio através da Experimento.

EDUCAÇÃO E CARREIRA INTERNACIONAL

Programa de português para estrangeiros 
e pesquisas sobre temas brasileiros.

PORTUGUÊS E ESTUDOS BRASILEIROS

ABA  

de educação.

Centro que promove  eventos e atividades 
culturais.

Destaque para a parceria com a Fundação Dom Cabral.

Escola de empreendedorismo 
para crianças e adolescentes.

Centro para desenvolvimento de projetos, 
utilizando softwares, tecnologias  de 
fabricação digital e kits eletrônicos. 
Faz parte da rede mundial de fabricação 
digital do MIT.

Plataforma de cursos à distância que oferece 
diversas possibilidades para o aprendizado.

Instituto de Cidadania Global

Rede de informações e eventos online e presenciais 
para a conscientização da cidadania global.

A escola do 
século 21.

Curso de inglês para crianças, adolescentes e 
adultos, com metodologia 3D.  O aprendizado 
acontece em 3 dimensões.

dos EUA.
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Aflitos |  Av. Rosa e Silva,1510  
              CEP 52.020-220

Boa Viagem | Rua Ten. João Cícero, 301  
                       CEP 51.190-220

              Fone  81| 3427 8800

Conselho Deliberativo:
Presidente
Francisco Gomes de Matos
Vice-Presidente                               
Ivon Pires Filho                                                  
Conselheiros
Patrícia Menge
Antônio Jorge Araújo                     
Fred Almeida

Projeto Gráfico e Diagramação
Ane Cleide Silva 
Joicy Rocha

Jornalista responsável
Ariane Costa  DRT 2254/PE

ABA GLOBAL NEWS |  2018.2 - Informativo semestral  
Tiragem 90.000 exemplares
Papel couchê fosco 210g capa  
Papel couchê brilho 90g miolo

EXPEDIENTE

Honorária
Edileuza Santos Dourado 

Diretor de Inovação e Cidadania Global
Eduardo Carvalho

VALORES

PROPÓSITO

Formar Cidadãos Globais

MISSÃO

Preparar crianças, jovens e 
adultos para compreender, 
respeitar e colaborar para 
construir um mundo melhor

Consciência 
global

Dignidade

Profissionalismo
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EDITORIAL

O Sistema Educacional Brasileiro está 
obsoleto ao preparar as crianças e os jovens 
para a competitividade global. A afirmação 
advém do resultado da classificação do 
Brasil no indicador "Pensamento crítico", 
no Relatório de Competitividade Global do 
Fórum Econômico Mundial 2018. 

"Pensamento crítico" e "Solução 
de problema" são consideradas duas 
das mais fundamentais habilidades da 
Educação do Século 21. Desenvolver essas 
e outras competências no processo de 
formação educacional da criança, desde 
o início, no jovem e até no aluno adulto é 
fundamental.

 Significa formar cidadãos conscientes 
que as próprias ações têm grande impacto 
na comunidade, na cidade, no estado e 
no país onde atuam.  Sim, é um desafio. 
Sobretudo em 2019, início de um novo 
ciclo de gestão presidencial no Brasil, que 
coincide com o 30º ano de fundação da 
ABA Global Education. 

A ABA Global Education acredita que 
só a MELHOR Educação, cujas referências 
são os modelos mundiais mais exitosos, 
pode transformar o futuro do Brasil e do 
planeta. Pra isso, investe na constante 
evolução do ecossistema educacional para 
preparar cidadãos para a competividade 
que o mundo globalizado requer.

O novo ano também será emblemático 
para o projeto de crescimento do 
ecossistema educacional da ABA. A ABA 
Global School, uma verdadeira escola 
bilíngue, única certificada pelo IB World 
Schools, em Pernambuco, e integrante da 

Ecossistema educacional                       
de excelência

rede Maple Bear Canadian School, inicia 
o Ensino Fundamental 2. Com a expansão 
da infraestrutura, os alunos ganharão novas 
salas de aula, laboratório, espaços de 
convivência, ginásio, um novo refeitório e 
auditório. Tudo o que as melhores escolas 
do mundo oferecem. 

No ciclo que se inicia, a ABA Global 
Education oferecerá mais espaço físico, a 
partir da construção de um novo prédio, 
em Aflitos. O local vai abrigar o Centro de 
Inovação, o Centro de Desenvolvimento 
de Educadores e o Instituto de Cidadania 
Global. Na volta às aulas, os alunos poderão 
desfrutar das reformas, nas unidades 
Zona Norte e Zona Sul. Inclusive, todos os 
que frequentam a ABA Zona Sul também 
serão surpreendidos com o Impact Hub, 
um ambiente inovador que vai estimular o 
empreendedorismo. 

Os gestores, coordenadores, 
professores e assessores educacionais 
da ABA Global Education são agentes 
fundamentais no processo para viabilizar 
esses projetos e construir a formação do 
cidadão global. Assim, a ABA intensifica 
os treinamentos contínuos do ABA Team 
com educadores que são as melhores 
referências internacionais, na sede da ABA 
e em eventos no país e exterior. Tudo para 
oferecer o que há de melhor em aprendizado 
e preparar o aluno para o mundo.
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Doutor em Linguística aplicada - PUC / SP

Mestre em Linguística - University of Michigan - UFPE

Foi professor visitante das universidades de  Ottawa, 

Texas e Georgia. 

Professor Emérito da UFPE.

Autor dos livros: Comunicação para o bem, Pedagogia 

da positividade, Dignidade: Visão multidimensional, 

Criatividade no ensino de Inglês, Rhymed Reflections: 

A Forest of Ideas / Ideals

Artigos e pesquisas: Publicados em livros e revistas 

internacionais sobre: Pedagogia da dignidade; 

Pedagogia da positividade; Comunicação para a 

paz; Direitos e responsabilidades do aprendiz; e 

Comunicação diplomática.

ABA GLOBAL EDUCATION

Francisco Gomes de Matos

A educadora americana da 
Universidade Nacional de Mokpo, 
Coreia do Sul, Jocelyn Wright, realizou 
conferência no Human Rights Cities 
Forum sobre "Language Action and 
Peace". Na ocasião, a conferencista  
ilustrou a apresentação com fotos de 
livros e pôsteres do presidente do 
Conselho da ABA.

O norueguês Johan 
Galtung, fundador da área 
de Estudos da Paz, elogiou a 
atitude do professor Francisco 
Gomes de Matos de usar a 
poesia para promover a paz. 
Galtung também enalteceu o 
pôster The Longevity Poster: 
Rhymes for Reflection / 
Research. 

O apêlo de Gomes de 
Matos em favor do Direito 
Comunicativo Fundamental 
(o direito de aprender a 
comunicar-se pacificamente 
pelo bem da humanidade) 
foi publicado no boletim 
da ICA International 
Communication Association, 
em 2003.

Participa de redes de conhecimento global                       
em todos os continentes

Para ver todos os pôsteres criados pelo 
professor Francisco Gomes de Matos acesse:                                                                     

www.estudenaaba.com/posters

Doutor em Direito Ambiental e Mestre em Direito 

Internacional (University of Virginia - EUA)

Mestre em Direito Comparado  (University of Tulane - EUA)

Sócio-diretor da Pires Advogados e Consultores 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB-PE 

Membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e da 

Câmara de Julgamento de Recursos do CONSEMA.
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Ivon Pires Filho
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ABA GLOBAL EDUCATION

A AJA Gestão & Governança, 
representada pelos sócios-
diretores Antonio Jorge Araújo 
(que integra o Conselho da 
ABA) e Elane Cabral, e a CEPLAN 
elaboraram a metodologia para 
reflexão do grupo de líderes 
de 13 setores da economia 
pernambucana, para evento do 
LIDE Pernambuco. O objetivo foi 
consolidar a opinião da comunidade 
empresarial sobre os gargalos 
e as propostas para melhorar a 
competitividade de Pernambuco. 
A reflexão serviu como orientação 
para os encontros dos líderes com 
os então candidatos ao governo de 
Pernambuco. O diretor da ABA, 
Eduardo Carvalho, participou 
como representante do segmento 
educacional.

Em outubro, a nova English Language Officer do 
Departamento de Estado Americano, Jennifer Uhler, 
reuniu-se com integrantes da ABA para conhecer a 
inovadora metodologia educacional da ABA. Jennifer 
participou também de sessão do Programa English Access.

O Cônsul Geral dos Estados Unidos, John Barrett, 
promoveu o Innovation Happy Hour, em Recife. Participaram 
o diretor da ABA, Eduardo Carvalho, e a conselheira 
Patrícia Menge.
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A partir de dezembro de 2018, 
a unidade de Boa Viagem da ABA 
Global Education sedia o Impact Hub. 
Trata-se de  um modelo que vai além 
de um coworking. É uma plataforma 
que reúne uma comunidade vibrante e 
conteúdos que inspiram, conectam e 
empoderam. 

ABA Boa Viagem

A ABA foi um dos patrocinadores 
do TEDx Recife, em agosto, com o 
tema “O Futuro não é mais como era 
antigamente”. Além do apoio, um time 
de gestores da ABA participou deste 

grande debate sobre como lidar com inovações e mudanças cada 
vez maiores e mais rápidas. Foi um dia inteiro, com 12 speakers 
compartilhando muitas experiências e instigando o pensamento 
sobre os desafios do futuro.

Ana Flávia Ferraz (Coordenadora de Tecnologia Educacional); Jullie Harten (Coordenadora de 
Projetos de Inovação); Eduardo Carvalho Filho (Diretor Administrativo); Eduardo Carvalho (Diretor 
de Cidadania Global); Rachel Levy (Coordenadora Acadêmica-Adminstrativa) e Guilherme 
Carvalho (Coordenador de Inovação).

ABA GLOBAL EDUCATION
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No primeiro ano de implantação 
de Mindfulness na ABA, os alunos 
experimentaram os benefícios 
desta prática, que visa potencializar 
a aprendizagem socioemocional 
e melhorar a atenção.  Todas as 
atividades realizadas em sala 
foram desenvolvidas por um time 
de professores preparados pela 
Mindfull School.

Programa de 
Mindfulness 

ABA Global Education certificada
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ABA GLOBAL EDUCATION
Global Education é o ensino e o aprendizado com 
perspectiva e consciência globais que requerem estratégias 
para aprender sobre as novas culturas, compreender e 
respeitar as questões globais e nelas atuar. 

Uso da Tecnologia Educacional       
Pensamento Visual  
Creative Writing       
Criação de Ambiente Adequado 
  ao Aprendizado      
Pensamento Crítico       
Gamification 

Em novembro, professores e 
coordenadores da ABA Global School 
participaram do Building Community of 
Learners - I Seminário Regional para 
Professores Maple Bear, em João Pessoa. 

A equipe abrilhantou o evento, compartilhando experiências em diversas áreas do conhecimento como 
linguagem, matemática, arte e uso de tecnologia. 

Os teachers da ABA também frequentam cursos 
online, em parceria com a Embaixada Americana e 
universidades internacionais.

Desenvolvimento Educacional 

Os professores da ABA 
participam continuamente de 
treinamentos e apresentações 
das melhores práticas 
educacionais.     

Building Community 
of Learners

Mestrado na França

A professora Larissa Castro iniciou o Mestrado em Ciências das Linguagens, 
na Universidade de Sorbonne Nouvelle, em Paris. Larissa é formada em Letras, pela 
Unicap, e trabalhou na ABA Global School por cinco anos. Temos orgulho de ter 
contribuído na formação profissional de Larissa e fazer parte desta conquista. 
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ABA GLOBAL EDUCATION

      Reunião de pais
Nas reuniões de pais, as famílias 

são convidadas a refletir sobre o que 
significa ser um cidadão global e qual 
a importância do desenvolvimento 
das habilidades do século 21. Têm 
oportunidades de conhecer a proposta 
pedagógica e todos os projetos da 
ABA. 

Barb Adams, consultora 
educacional canadense, retornou ao 
Recife para atuar junto às professoras 
da ABA Global School, por dois 
meses, como parte do processo 
de desenvolvimento continuado da 
equipe.

      Quality Assurance
Em setembro, a canadense Brenda Leah esteve na ABA 

Global School para realizar o Quality Assurance da Maple Bear.  
A avaliação acontece semestralmente. 

IB World Schools  
Courses
As professoras Sandi Keila, 

Mariana Albuquerque e Raquel Vinhas 
fizeram os cursos do IB "Making the PYP 
Happen in the Early Years"; "Teaching 
and Learning"; e "Assessment in the 
Early Years". Durante o aprendizado, 
interagiram com grupos de professores 
da rede mundial do IB World Schools.

O projeto de gamificação com os alunos do Builders foi 
um sucesso e será expandido, a partir de 2019. A ABA investe 
em pesquisas sobre jogos e educação há mais de um ano. Em 
2018, para construir e validar o processo educativo, montou um 
time que reúne professores, pesquisadores e especialistas no 
assunto, como Yvonne Carvalho e Giordano Cabral. 

Com o projeto de gamificação, os alunos escolheram um 
tema de interesse, um objeto (um robô), construído ao longo 
do semestre, e quais prêmios poderiam ganhar ao alcançar as 
metas acadêmicas. Tudo de forma colaborativa, integrando as 
turmas deste track.
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Lifelong  learning

Que tal aprender e se divertir ao mesmo tempo?

Conheça a gamificação na ABA
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ABA GLOBAL EDUCATION

Este semestre, o ABA Business Center 
recebeu uma agenda de atividades da Fundação 
Dom Cabral (FDC), avaliada como a melhor escola 
de negócios da América Latina. Dentre os eventos 
realizados, houve: a Pós-Graduação em Gestão, o 
Programa de  Desenvolvimento de Dirigentes e o 
Comitê de Presidentes. 

Realize seu evento no ABA Business Center

"Educação do 
Século 21" foi o 

tema da palestra 
que o diretor da 

ABA, Eduardo 
Carvalho, proferiu 

para o colegiado da 
Fundação Joaquim 
Nabuco, no final de 

outubro.

O encontro anual dos Harvard Advanced 
Leasdership Fellows aconteceu em Boston, EUA, 
e contou com a participação do diretor da ABA 
e Harvard Fellow, Eduardo Carvalho. O objetivo 
foi promover o compartilhamento de projetos.  A 
rede global é formada por 400 fellows de várias 
nacionalidades e com múltiplas formações 
educacionais e experiências profissionais.

PALESTRA NA FUNDAJ

Fundação Dom Cabral na ABA
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Projeto:
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KINDER
KIDS

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

Kids 4 the World Exhibition
O foco é no agir. Os alunos

 

pesquisam sobre grandes 
líderes que fizeram e fazem 
a diferença na construção de 
um mundo melhor.

Pre-Teen 5 in ActionProjeto:

Cursos de inglês para crianças, adolescentes e adultos, com 
metodologia 3D: Linguística & Multicultural; Habilidades do 
Século 21 & Mindfulness; e Cidadania e Consciência Global.  
O centro tem Certificação de Excelência da Embaixada dos 
EUA
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Revista
Advanced prep
Acesse o ebook através de:
estudenaaba.com/global-citizenship-review

13 a 18 anos
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Projeto Teen 7:

Projeto Teen 8:

Os alunos contam suas histórias de 
vida e criam podcasts.

Storytelling

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.

Digistorytelling(ABA Movie Awards)

Projeto Advanced Prep:

Os alunos pesquisam sobre questões 
globais e redigem textos para a global

 issues.

Global Issues e-magazine
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PROJETO  DO               

Pre-teen 5 in 

Action!

Estados Unidos, Finlândia, Korea, 
Colômbia, Suécia, Nova Zelândia, 
África do Sul, Canadá, Madagascar e 
Noruega foram os países apresentados 
pelos alunos no KIDS 4 The World a 
familiares e convidados. O tema central 
do evento foi o 14º Objetivo Global de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
que trata da vida debaixo d’água.

Com o projeto, além de aprimorar 

14º Objetivo Global de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

o inglês, os alunos desenvolvem 
um olhar global ao aprender sobre 
as diferentes culturas dos países 
pesquisados. Ao longo do semestre, 
cada turma do KIDS 4 estudou um 
país. Durante o processo, os alunos 
tiveram a oportunidade de exercitar 
as habilidades do século 21 e refletir 
como podem ajudar a construir um 
mundo melhor.

A partir dos Objetivos Globais da ONU como tema central, com foco no 14º 
Objetivo (Life Below Water), os alunos do Pre-teen 5 pesquisaram  sobre líderes 
globais que atuam pela conservação  dos oceanos. Através do projeto, os alunos 
são convidados a refletir sobre quais as características que um líder deve ter e 
o que cada um de nós pode fazer para construir um mundo melhor. Cada turma 
apresenta seu projeto para familiares e convidados.

Líderes globais que atuam para conservar os oceanos

PROJETO  DO KIDS4

Vida na água

Países pesquisados:

África do Sul

Estados Unidos

Finlândia

Korea

Colômbia

Suécia

Nova Zelândia

Canadá

Noruega

Madagascar
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Em mais um semestre do AMA (ABA Movie Awards), os alunos do Teen 8 foram desafiados a 
refletir e produzir um filme sobre "Como podemos fazer a diferença na sociedade". Eles pensaram 
a história, escolheram os personagens, interpretaram e editaram… Durante o processo, os 
jovens desenvolveram as habilidades do século 21, além de empatia e inteligência emocional. 
O grupo foi acompanhado pelos professores e por profissionais do Media Lab. O encerramento 
do projeto acontece em grande estilo: com todos os filmes sendo apresentados em sessão 
fechada no Cine Plaza, para alunos e familiares, com a entrega de premiações – o “Oscar”.

17º ABA MOVIE AWARDS

Como podemos fazer a diferença na sociedade

PROJETO  DO TEEN 8
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Em setembro, a ABA realizou 
o Maker Day Brasil e o Cardboard 
Challenge, em parceria com vários 
centros binacionais e o Fab Lab. 
O tema foi ‘Mobilidade’. Os alunos 
aceitaram o desafio de criar soluções 
com papelão e diversos materiais 
reciclados. No Fab Lab, conheceram 
mais sobre prototipação digital.

Maker Day Brasil 
& Imagination 

Foundation
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Games Week 

A semana visou incentivar e abordar 
o uso de jogos. As crianças tiveram 
à disposição uma mesa com jogos e 
foram estimulados a produzir os próprios 
passatempos.

5 Things that I Love about Dad
Os alunos fizeram um cartão, em 

formato sanfonado, com o tema "5 Things 
that I Love about Dad", para homenagear 
os pais. Utilizaram recursos simples que 
os desafiaram a criar.

Slime Week
Para celebrar o Halloween, os 

estudantes conheceram mais sobre 
a celebração cultural e colocaram a 
mão na massa para fazer os próprios 
"monstrinhos". 

BookFace 

Os alunos escolheram um livro e 
tiraram uma foto que mostrasse a interação 
corpo / livro. O melhor clique foi publicado 
no Instagram da ABA e ganhou um par de 
ingressos para o cinema. 
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Os alunos do English 3D e da ABA Global School encontram 
na Biblioteca/Multimedia Center um acervo com mais de 45 
mil itens, entre livros, revistas e DVDs, e uma programação 
de atividades diferenciadas, em inglês. 
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Para provocar reflexões sobre a 
paz como forma de evitar conflitos, os 
alunos participaram de atividades de 

storytelling (contação de histórias). Imaginação 
e pensamento crítico foram habilidades 
estimuladas.

Foi celebrado com o tema The Dot. 
A garotada participou de atividades que 
estimularam a criatividade, o pensamento 
crítico, a imaginação e o trabalho em equipe.

Os alunos aprenderam 
e se divertiram com movie 

session, atividade maker, concurso de monstro 
e craft. 

Os alunos tiveram sessões de contação de 
história, jogos e criação de crafts. O intuito foi 
aprender sobre a importância do Thanksgiving 
Day, como celebração de gratidão.

The International Dot Day

Thanksgiving

Aconteceu nas

| 15 SET
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ABA MULTIMEDIA CENTER

Dicas de Leituras pelos professores

Apesar do seu formato 
de comic book, este livro 
traz um assunto bastante 
atual: o papel da mulher 
e o ponto de vista dela 
na cultura islâmica”,                         
teacher Nilma.

Através de histórias reais 
de adolescentes, a obra 
mostra que sempre é 
possível recomeçar.                        
O livro aborda visões  
de psicólogos”,                           
teacher Mariana de Souza.

Este livro é interessante, 
culturalmente relevante. 
Diferente, epistolário, pois 
a pessoa que escreve                     
não tem que saber ler e 
escrever direito”,  
teacher Juliana.

A exposição "Let’s Read our Books on Folklore", registrou 
a comemoração do Dia do Folclore (22 de agosto).

Folklore Week 



 www.estudenaaba.com     ABA GLOBAL NEWS | Dezembro 2018  | 25     24 |  ABA GLOBAL NEWS | Dezembro 2018  www.estudenaaba.com

Criamos um sistema de estudos em que o 
aluno é colocado no centro da experiência. 
Desenvolvemos ferramentas que estimulam a 
integração entre os alunos e professores numa 
plataforma aberta para conversação. Os temas 
são pensados de acordo com a necessidade 
do aprendiz e todas as atividades são 
voltadas para os objetivos de aprendizagem”, 
Guilherme Carvalho, coordenador de Inovação 
e Tecnologia da ABA Global Education.

Que tal aprender a falar Português 
estudando os hábitos, costumes, 
comportamentos e valores da cultura 
brasileira?

Vai viajar para o exterior? Aprenda inglês e 
se torne um viajante independente. Aposte 
numa preparação básica na língua inglesa 
e se aventure pelo mundo, com mais 
segurança.
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Aprenda inglês de verdade, com uma 
metodologia eficiente, conteúdo preparado 
para valorizar o seu tempo e um professor 
para acompanhá-lo. 

ABA ONLINE

abaonline.com.br/blog

/aba.online

@aba.online

/abaonline

Conheça todas as soluções 
da ABA Online em nosso site                             
www.abaonline.com.br

Valorize o seu inglês com técnicas de 
pronúncia. O curso é rápido e prático. 

Quer estar em contato 
diário com a língua 
inglesa? Então conecte-se 
com a gente através de 
nossas páginas:
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Atividades maker, 
contação de história, 

desafios e várias 
brincadeiras antigas 

fizeram parte da  
celebração da semana           

das crianças. 

Children’s 
Week

I love to be a child 
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Para celebrar o Dia Mundial 
da Gentileza (13 de novembro), 
a inspiração foi o livro "We are 
all Wonders". Através dele, 
os alunos conversaram sobre 
tolerância, respeito e empatia.

O Dia da Consciência Negra 
(20 de novembro) foi registrado 
com exposições temáticas e 
storytelling que incentivam o 
respeito à raça negra. 

Várias ações com foco 
em direitos humanos são 
desenvolvidas para registrar o 
Dia dos Direitos Humanos (10 de 

dezembro).

Kindness Day Black Consciousness Day Human Rights Day
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Após meses de ensaios com aulas de canto, 

expressão corporal e interpretação, os alunos 

encenaram o espetáculo The Lion King, no teatro 

Eva Hertz, no Shopping Rio Mar. As três noites de 

apresentação tiveram ingressos esgotados. Ao 

longo de todo o processo do projeto Drama Club, 

os jovens participam como atores e se envolvem 

nas produções artísticas e administrativas do 

espetáculo.

Este ano, além contar com Wal Silveira, responsável 
pela preparação vocal, o grupo ganhou o reforço 
do ator Kleber Valentim, que durante o ano 
conduziu vários workshops de expressão corporal. 
A coordenação do Drama é assinada pelo professor 
Marcus André e pela coordenadora Acadêmica, 
Rachel Levy. 
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desenvolvendo as habilidades do século
21

Fo
cada no pensar

Oficinas e cursos na ABA Aflitos e                            
ABA Boa Viagem acesse: 

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

     abaschool4life        @school.4life

Na School4Life, os alunos são estimulados 
a desenvolver as habilidades do século 21: 
Comunicação, Criatividade, Colaboração, 
Pensamento Crítico. 

FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B



 www.estudenaaba.com     ABA GLOBAL NEWS | Dezembro 2018  | 31     30 |  ABA GLOBAL NEWS | Dezembro 2018  www.estudenaaba.com

SCHOOL 4 LIFE

Imagination
Inspiration
Curiosity 
Creative Problem Solving

Inventar, criar com a mão na massa. 

Maker Day Brasil 
Cardboard Challenge

Aprenda a desenvolver games

Aprenda técnica utilizada 
em filmes da Pixar.

Aprenda as técnicas de criação 
de personagens em quadrinhos.

Produto e Mercado
Gestão de Empresas

OFICINAS E CURSOS DA SCHOOL 4 LIFE

CODING

CRIATIVIDADE

QUADRINHOS

MAKER

EMPREENDEDORISMO

STOP MOTION
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O sonho de muitos jovens é ter a própria Startup, desenvolver 
negócios, empreender com tecnologia. O propósito da 
Acelera Escola de Empreendedorismo é transformar sonho 
em atitude empreendedora. Enxergar problemas como 
desafios. Desenvolver habilidades como liderança, trabalho 
em equipe, criatividade e equilíbrio emocional.

Participe da imersão empreendedora no Vale do Silício, na Califórnia - 
EUA. O Vale do Silício é o maior centro de inovação do mundo e o berço de 
grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Apple, YouTube, 
Tesla, Airbnb, Electronic Arts e muitas outras

É uma oportunidade inédita que vai levar um grupo de jovens, a partir de 
14 anos, para Acelerar no Vale, em julho de 2019. Serão 10 dias com atividades 
focadas em 3 pilares: Negócios, Educação e Cultura. Neste contexto, os jovens 
irão fazer tour pelas principais empresas, visitar headquarters, interagir com 
empreendedores, participar de eventos e treinamentos, visitar universidades, 
museus, pontos turísticos e trocar experiências.

ACELERA 
NO VALE 
do silício

www.escolaacelera.com.br/aceleranovale

Em junho, aconteceu a primeira edição do 
Acelera Day. O evento foi uma oportunidade 
para os jovens apresentarem seus projetos para 
pais, familiares e comunidade. "Os visitantes que 
assistiram às apresentações ficaram encantados 
com a capacidade dos alunos para criar e apresentar 
projetos". "Impressionante ver o engajamento, a 
empolgação e o orgulho desses jovens com os 
projetos que criaram", afirma Guilherme Carvalho, 
um dos idealizadores da Acelera. A segunda edição 
do Acelera Day será realizada em dezembro/2018, 
na ABA Aflitos.

FOTO: ACERVO MEDIA_LAB

Acelera Day
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O objetivo do programa 
Startup Founders é criar 
negócios para o mercado.

Startup Founders 
Para jovens de 12 a 17 anos

Fontes de pesquisaParceiros

A Acelera desenvolveu e facilitou programas personalizados 
para os filhos de grandes empresários, possíveis sucessores  
de grupos familiares como Moura, Cornélio Brennand e Tavares 
de Melo. Diversos formatos de experiências podem ser criados 
neste modelo, com duração e tema adequados à necessidade de 
cada grupo.

Desafios dos Apps 

Para estimular a criatividade 
e o empreendedorismo, para 
novas tecnologias, a Acelera criou 
o Desafio dos Apps. O evento vai 
acontecer em janeiro na Semana 
Global do Empreendedorismo 
e vai atrair adolescentes para 
desenvolver aplicativos para 
celulares. Brainstorming, Design 
Thinking, prototipação e testes de 
validação serão algumas práticas 
desenvolvidas pelos jovens.

Empreendedorismo familiar

Informações e inscrições:
81 99877.4004

www.escolaacelera.com.br

O programa Play Business desenvolve o espírito 
empreendedor dos alunos, com modelo mental 
baseado no "fazer acontecer", na "proatividade", 
"autonomia", no "trabalho em equipe", na 
"inovação" e "coragem". O curso é "learn by 
doing" e a cada aula existe uma experiência 
empreendedora a ser vivenciada.

Play Business
Para adolescentes de 9 a 11 anos

PROGRAMAS OFERECIDOS:
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A gerente de Produtos da americana Electronic Arts, 
conhecida como EA Games, Laura Teclemariam, realizou  palestra 
na ABA sobre games e habilidades do século 21, em novembro. 
O evento foi patrocinado pela Embaixada dos EUA.

Líder global em entretenimento digital interativo, a EA Games 
desenvolve jogos, conteúdo e serviços online para consoles 
conectados na Internet, dispositivos móveis e computadores 
pessoais. 

Luciano Meira (Joy Street), Daniel Stewart (U.S. Consulante) 
e Eduardo Carvalho (ABA) abriram o evento.

Em setembro, o Consulado Geral dos EUA no Recife, em parceria com a ABA  
e a Secretaria de Educação de Pernambuco, promoveu a palestra Utilizando 
TED Talks para Motivar Aprendizagem de Inglês, com Julia Hedges, especialista 

americana no ensino da língua inglesa. 
Durante o dia, aconteceram também workshops 

nas áreas de técnicas de ensino, desenvolvimento de 
currículo, material didático e habilidades do século 21. O 
evento contou com a participação de professores da rede 
pública e da ABA e aconteceu na ABA Aflitos.

O programa faz parte de um trabalho contínuo do 
Consulado Geral dos EUA no Recife para promover o estudo da Língua Inglesa 
e colaborar para o melhoramento da qualidade do ensino de inglês, no 
Nordeste do Brasil.

LAURA TECLEMARIAM
Especialista americana em 
games faz palestra na ABA 

JULIA HEDGES
Como motivar                     
a aprendizagem                
do inglês

PALESTRA E WORKSHOPS
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 Fiquem 
l igados!

As crianças conheceram, de forma lúdica, o universo da 
programação. Aprenderam conceitos básicos de criação de 
animações e linguagens de programação, utilizando o raciocínio 
lógico e muita criatividade. Na Maker School, a garotada criou 
personagens, cenários e outros elementos, utilizando tecnologias 
de fabricação digital.

Os alunos experimentaram a 
combinação de técnicas de fabricação 
digital com marcenaria tradicional para 
construir objetos utilitários. Estimularam 
a criatividade, a coordenação motora, a 
autonomia e o trabalho em grupo.

Um protótipo do corpo humano, com os 
principais órgãos, foi criado pelas crianças. 
Elas reproduziram cada órgão, utilizando 
diferentes técnicas e materiais. Além 
disso, criaram intervenções criativas para 
representar as funcionalidades de cada um 
dos órgãos e aprenderam fazendo. 

Os alunos experimentaram o “Kit de invenções do 
século 21” ou  Makey Makey. É um kit de eletrônica que 
pode interagir com várias coisas do nosso dia-a-dia. Eles 
construíram um piano de brinquedo em uma placa de 
circuito impresso com componentes eletrônicos.

Saiba mais:
www.fablabrecife.com

Tel.: 81 3427.8811
Cel.: 81 98178.2710

maker@fablabrecife.com

FILM_LAB | ANIMAÇÃO NO SCRATCH  

MUSIC_MAKER | FABRICANDO UM MINI PIANO

MARCENARIA KIDS 

BIO_MAKER  

FABRICANDO O CORPO HUMANO 
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2015

Expo World
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2015

2011

eLibrary (acesso a 
bases de periódicos, 
enciclopédias, livros 
online)

2012

Estúdio para 
produção de 
vídeos (Lamp)

2010
Expo World na 

China/Shanghai 
(participação - ampliando 

a visão tecnológica 
do mundo)

2014
Cursos online
(parceria com 
HARVARD)

2015

Flipped - Learning 
Courses 

Cursos de coding
(parceria com MIT) 

2014

Vídeos 3D 
(sala para exibição) 

20122013

ISTE – International 
Society for Technology 
in Education  (ABA torna-se 
membro - amplia parcerias 
em tecnologia educacional) World Education 

Games (parceria com 
a UNICEF e SAMSUNG)

2013

2013

Ipads 
  Labs   

Expo World na 
Coreia do Sul
(Yeosu)

2012

2015

Maker Movement

2017

Fab Lab

2018
Maker School

Booktubers

2016

Web Summit 
Lisboa  (participação 
maior evento de 
tecnologia educacional 
do mundo)

2018

Global Teaching
Lab (parceria MIT) 

2016

IB World 
Conference
(Holanda - Haia)
Participação - 
Inovação educacional 
na rede de 4.800 
escolas IB

2018

Gamification

2018

2016

School Agenda

2007

Smart board

2008

eBooks

2009

Digi-Storytelling 
e Podcast (Projeto) 

ePortifolio Acervo de DVDs 
com 1000 títulos

2009 2010

Exibição em cinema 
de vídeos produzidos 

pelos alunos 
(ABA Movie Awards)

2018
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2016

Startup Weekend Youth 
Maker Movement

Parceria com a
Studio Schools

MIT  Teaching Lab

Alunos de Harvard
na ABA

EDUCAÇÃO E CARREIRA INTERNACIONAL

ABA Global
School  
Certi�cada
pelo  IB

2015

1990

2000

Inauguração do ABA 
Global Education 
Center.

2 0 1 1
PERNAMBUCO

Curso Global 
Understanding de vídeo 
conferência com a South 
West Virginia 
Community College.

Ampliação da ABA 
A�itos - espaços 
exclusivos para o ABA 
Kids, o ABA Intercâmbio 
e o ABA Business.

Premiação pelo Great 
Place to Work, como
uma das 100 melhores 
empresas 
para se 
trabalhar
no Brasil.

Premiação como 
uma das 100 
melhores empresas 
para se trabalhar na 
América Latina, 
Great Place to Work.

Inauguração do ABA 
Global Career Center.

A ABA evolui para o 
conceito de Global 
Education

2017

2018

Publicação do Livro Dignity. 
A multidimensional  View, 
de Fracisco Gomes de 
Matos, Presidente do 
Conselho da ABA.

Publicação de livros 

ABA TIMELINE
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Publicação do Livro Dignity. 
A multidimensional  View, 
de Fracisco Gomes de 
Matos, Presidente do 
Conselho da ABA.

Publicação de livros 

ABA GLOBAL EDUCATION
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EDUCAÇÃO E CARREIRA NO EXTERIOR 
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É mais completo centro de orientação para estudos e carreira internacional do 
país. O GlobEducar é o escritório oficial do EducationUSA, em Pernambuco, 
e centro para obtenção de certificações internacionais e realização de testes 
para a admissão em universidades no mundo. Desenvolve ainda o Programa de 
Português e Estudos Brasileiros para Estrangeiros.

O Oficial de Admissões da 
universidade americana Dartmouth 
College, Greg Manne, foi o convidado 
especial da Sessão Informativa 
sobre oportunidades de bolsas para 
estudantes internacionais, realizada 
na ABA. O representante da instituição 
conversou sobre a vida no campus, 
programas inovadores e a diversidade 
que a universidade busca para o 
alunado.

A Dartmouth College, com 249 
anos, é membro da Ivy League, grupo 
formado por oito das mais prestigiosas 
universidades dos EUA, incluindo 
Harvard e Yale, e possui vencedores 
do prêmio Nobel entre os ex-alunos.

A ABA recebeu o diretor de Admissões Internacionais da 
University of Chicago, Simon Nascimento, para uma Information 
Session sobre "Como aplicar para as universidades mais seletivas 
dos EUA". Durante o evento, o representante conversou sobre o 
processo seletivo das universidades americanas e da UChicago, 
com foco em programas de graduação.

UNIVERSITY OF CHICAGO

DARTMOUTH COLLEGE

Como aplicar para universidades seletivas nos EUA

Oportunidades de bolsas de estudos

INFO SESSION
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Entre os dias 12 e 17 de novembro, a ABA 
promoveu mais uma edição da  International 
Education Week (IEW). O evento é realizado em 
parceria com o Departamento de Estado e o 
Departamento de Educação Norte-Americano. 
A IEW contou com eventos online e presenciais 
e as participações de representantes de 
universidades americanas renomadas e do 
Consulado dos EUA, no Recife.

A ABA realizou no Recife o Seminário Estratégias de 
Internacionalização no Ensino Público, em parceria com 
o Consulado Geral dos Estados Unidos e a Secretaria 
Estadual de Educação de Pernambuco. O objetivo foi 
socializar estratégias e programas de impacto entre o 
Brasil e os Estados Unidos na internacionalização da 
educação pública.

A ABA realizou um piloto do 
MET Go!, exame da Universidade de 
Michigan que mede a proficiência 
em inglês no nível iniciante a 
intermediário do Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas 
(QECR A1-B1). O teste é destinado a 
adolescentes e jovens, com idades de 
11 a 15 anos.

Intercâmbio de 
conhecimentos MET go! 
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A cerimônia de entrega dos Certificados de 

Competência (ECCE) e Proficiência (ECPE) da 

Universidade de Michigan marcou mais um ciclo 

de sucesso com índice de aprovação de 100% 

dos alunos da ABA. O ECCE (Examination for the 

Certificate of Competency in English) atesta o 

nível linguístico pós-intermediário (B2 na CEFR) 

e o ECPE (Examination for the Certificate of 

Proficiency in English), nível avançado / fluente no 

idioma (C2 na CEFR). Esses certificados atestam a 

fluência do aluno nas habilidades linguísticas (leitura, 

compreensão, conversação e redação).

Certificações           

ECCE e ECPE
Congratulations!

www.pmi.org

www.hrci.org

www.gbci.org

www.imanet.org

www.gre.orgwww.ecfmg.org

www.finra.orgO Centro de Testes Internacionais da 
ABA GlobEducar realiza testes de inglês 
personalizados para diversos processos 
seletivos a programas de Pós-Graduação, 
em Pernambuco. Em 2018, cerca de mil 
pessoas foram atendidas. 

Testes e Certificações 
internacionais

Confira os exames de certificação oferecidos:
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Os alunos do Programa English Access visitaram a ONG Saber Viver, localizada em uma das 
maiores áreas de mangue no Recife, a Ilha de Deus. O propósito foi dar aos estudantes a oportunidade 
de aprender mais sobre voluntariado e empreendedorismo social. O Programa English Access, 

desenvolvido em mais de 100 países, é uma iniciativa do Governo Americano, coordenado, no 

Recife, pela ABA. Mais de 200 alunos da rede pública de ensino de Pernambuco foram contemplados 
pelo programa, através do aprendizado do idioma inglês e de formação cidadã global. 

ENGLISH ACCESS
Voluntariado e empreendedorismo social

JOVENS EMBAIXADORES

A aluna da ABA Karlle Tathyana de 

Almeida Santos, foi selecionada para 
participar do Programa Jovens Embaixadores 
2019. Anualmente, o programa escolhe 50 

jovens para participar de um intercâmbio 

de liderança social nos EUA.  A ABA, 

instituição parceira da Embaixada dos EUA 

no Brasil, realiza o processo de seleção, em 

Pernambuco. A primeira edição do Jovens 
Embaixadores aconteceu em 2003. Desde 
então, dez alunos e três professores da ABA 
participaram do programa.

Parabéns                         

a todos os alunos             

e professores por 

mais essa vitória! 
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Instituto de Cidadania Global

AGENDA 2030 DA ONU
O ICG surge num momento preciso de grande demanda por uma 

sociedade mais digna e justa. É relevante, em especial, pela contribuição 
que pretende dar criando comunidades de cidadãos globais, líderes e 
empreendedores, com responsabilidade social. A missão do ICG se insere 
nos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, que prioriza a educação 
para os direitos humanos, a educação para a paz, a educação para o 
desenvolvimento sustentável e a educação para o entendimento internacional.

DIREITO À EDUCAÇÃO GLOBAL
Os desafios do Instituto de Cidadania Global residem em oferecer reais 

condições e possibilidades de conscientização e mudanças conceituais, e 
pedagógicas, coerentes com o propósito de conscientizar o cidadão sobre a 
importância do seu papel como agente transformador da sociedade.

TROCA INTERCULTURAL
 Nossas atividades visam proporcionar  a aquisição de competências 

globais, além de beneficiar comunidades de educadores e estudantes, 
a partir dessa troca intercultural, com abordagem inovadora e criativa. 
Buscamos também capacitar através de tecnologias sociais. As ações têm 
como proposta a fusão entre o global e o local e, consequentemente, entre o 
nível individual e o coletivo dos beneficiários dos projetos do ICG. Dentre as 

Propósito: 
Fomentar a cidadania global

Organizações 
Internacionais:

Giovanna de Melo Pessoa aporta ao Instituto de Cidadania 
Global (ICG) uma bagagem valiosa. Traz experiências como 
as de conselheira e consultora da ONU, em Nova York, nas 
áreas de Direitos Humanos. Atualmente, é coordenadora do 
Programa Escolas Associadas Unesco, em Pernambuco. 
Em plena atividade, fala sobre o novo desafio profissional de 
contribuir com o propósito do ICG.
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ações, estão a construção de massa crítica, o desenvolvimento 
e a divulgação de pesquisas, entrevistas, fatos e referências. 
Atuaremos com análises, organização das informações e 
disseminação de conteúdos em educação e cidadania global, 
através de palestras, encontros, seminários e cursos presenciais 
e online, congressos e campanhas.

Conscientizar o cidadão sobre a importância 
do seu papel como agente transformador da 
sociedade já é, em si, um grande desafio”

Este semestre, o Instituto de Cidadania Global e a ABA Global Education 

lançaram mais duas obras, produzidas pelo ABA Team. A apresentação oficial 

do livro Globeducando contou com as presenças da maioria dos 41 co-autores, 

todos educadores da ABA. Eles escreveram 92 artigos que traduzem reflexões 

e propostas sobre cidadania global, educação do século 21 e casos que 

colaboram para a evolução da consciência cidadã. O presidente do Conselho 

da ABA, Francisco Gomes de Matos, desafiou o grupo a começar a produzir 

mais conteúdo. O próximo livro já tem título: GlobElevando.

LANÇAMENTO DO LIVRO |  Globeducando

Conferência Learning                 
& the Brain 

O diretor da ABA Global 
Education, Eduardo Carvalho, 
cumpriu uma agenda intensa em 
viagem aos EUA, em novembro. 
Participou da Conferência Learning 
& the Brain e teve várias reuniões 
com professores e pesquisadores 
na MIT, Harvard e outras instituições 
educacionais. O propósito foi firmar 
mais parcerias para a ABA e o 
Instituto de Cidadania Global.
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A ABA dedicou uma semana de discussões 
para celebrar o Dia da Democracia (15 de 
setembro). Todos os alunos foram convidados 
a participar de debates sobre o valor e a 
importância da Democracia para os cidadãos. 
Ao final, as reflexões foram registradas num 
grande mural colaborativo.

Democracy Day

UMA EXPOSIÇÃO COM UMA 
LINHA DO TEMPO SOBRE A 
ORIGEM DA DEMOCRACIA 
MARCOU A COMEMORAÇÃO 
DO DIA INTERNACIONAL DA 
DEMOCRACIA. 
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Publicações  do ABA Team em jornais e revistas



Artigos publicados no jornal Valor Econômico

Legenda:
   Fatos
   Problemas
   Propostas



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



Em 2019, a ABA Global 
School inicia o Ensino 
Fundamental 2 e vai oferecer o 
Year 6. As séries seguintes serão 
ampliadas de forma gradativa, 
ano a ano, até a chegada do 
Year 9, em 2022. A expansão 
da infraestrutura faz parte do 
projeto de crescimento da 
escola bilíngue. A ABA ganhará 
novas salas de aula, laboratório, 
espaços de convivência, ginásio, 
um novo refeitório e auditório.

Os alunos do Fundamental 
2 serão expostos a uma variada 
rotina de atividades para promover 
a independência e autonomia 
na busca pelo conhecimento. 
As aulas da grade curricular vão 
além do exigido pelo MEC (Base 
Nacional Curricular Comum) e 
abrangem toda a formação do 
aluno. As After School Activities 
complementam a formação 
integral, descobrindo potenciais 
e trabalhando importantes 
habilidades do século 21. Os 
fundamentos desenvolvidos até 
o quinto ano serão ampliados e 
enriquecidos.

Preparar os alunos para 
se tornarem cidadãos 
globais

Ecossistema com o mais 
moderno em tecnologias 
inovadoras

Comunicação facilitada 
através do app 
School Agenda

ABA GLOBAL 
SCHOOL 

OFERECE ENSINO 
FUNDAMENTAL 2

A ABA Global School 
desenvolveu o School Agenda, 
o próprio aplicativo de 
comunicação Pais-Escola e 
Aluno-Escola (a partir do Year 6). 
Com o aplicativo, é possível ver 
o calendário da escola, receber 
e enviar mensagens para toda a 
equipe, checar o que está sendo 
ensinado em sala e o cardápio 
dos lanches e almoços.

O que há de mais moderno 
em tecnologia da educação 
está ao dispor do processo 
de ensino e aprendizagem 
na ABA. Há um ecossistema 
com tecnologias inovadoras, 
que compreende quadros 
interativos, sistemas, softwares, 
biblioteca multimídia, vários 
labs (Media, FabLab, Studio, 
I-lab, 4Life lab, Ipads-lab) 
e, sobretudo, profissionais 
preparados para o uso 
adequado das tecnologias e o 
aprendizado eficaz.

Além disso, aulas de 
empreendedorismo e coding 
(pensamento computacional) 
são oferecidas como parte do 
currículo, possibilitando ao aluno 
desenvolver o pensamento 
lógico e a capacidade de fazer 
acontecer. Os alunos da ABA 
Global School são avaliados 
holisticamente, de forma rotineira 
e em datas específicas de 
Verificação de Aprendizagem 
(metas ou objetivos de 
aprendizagem). 

O ecossistema da ABA 
Global School tem o propósito 
de preparar os alunos para se 
tornarem cidadãos globais. 
Uma filosofia tão enraizada na 
escola, que se traduz em sua 
missão: “compreender, respeitar 
e colaborar para construir 
um mundo melhor”. A escola 
trabalha para que os alunos 
sejam verdadeiros agentes 
transformadores, proporcionando 
este legado à sociedade. 



A certificação foi concedida no Encontro Nacional 
Rede PEA-UNESCO, um reconhecimento por ser uma 
Instituição incentivadora e disseminadora da Cultura de 
Paz, Cidadania Global e pelo conjunto de ideias e ações 
promovidas em sustentabilidade e diálogo intercultural.

O coordenador de Inovação da ABA Global 
Education, Guilherme Carvalho, representou a escola no 
evento e recebeu o certificado da UNESCO durante o 
Encontro Nacional, junto com Giovanna Melo, assessora 
do Instituto de Cidadania Global e coordenadora da rede 
PEA-UNESCO, em Pernambuco.

ABA Global School recebe certificação 
da Rede PEA-UNESCO

Myriam Tricate, coordenadora Nacional da Rede PEA-UNESCO, Giovanna 
Melo, coordenadora da Rede PEA-UNESCO, em Pernambuco, e Guilherme 
Carvalho, coordenador de Inovação na ABA Global Education.

O objetivo fundamental da Rede PEA 
-UNESCO é criar uma rede internacional de 
escolas que trabalhem pela ideia da cultura 
da paz e da consciência cidadã global.

O que é a Rede PEA-UNESCO? 
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IB World School, rede internacional com 4.800 escolas de excelência, escola 
associada UNESCO e integrante da rede Maple Bear Canadian Schools.
Imersão na língua inglesa, a partir de 1 ano e 4 meses, e alfabetização bilíngue 
(português e inglês).
Metodologia transdisciplinar, através de projetos, focada na criança e 
metodologia de inteligências múltiplas.
Programa de Empreendedorismo, a partir do primeiro ano, e Coding, a partir do 
terceiro ano.
Biblioteca  com  o maior acervo de língua inglesa do Norte-Nordeste.
Recursos e tecnologias inovadoras para apoiar e estimular o aprendizado: 
Cybers, ipadLab, MediaLab, 4LifeLab, FabLab.
Equipe permanentemente treinada por educadores internacionais.

 

 

 

 
  

A ABA GLOBAL SCHOOL é a única IB World School em Pernambuco. Rede com 4800 escolas em, 130 países, com 
centros globais na Suíça, nos Estados Unidos, em Singapura e na Holanda (os países mais competitivos do mundo e com 
sistemas educacionais excelentes). Até 2017, cerca de 160 mil escolas no mundo se candidataram para ser uma IB World 
School e apenas 3% foram certificadas.



ABA GLOBAL SCHOOL

YEAR 1
Os alunos trabalharam o pilar da Educação 

Financeira, a partir do aprendizado sobre as moedas 
que existem no Brasil e no mundo. Conheceram 

cada uma das cédulas e moedas, compararam os 
valores e apontaram as semelhanças e diferenças 

entre a moeda brasileira e aquelas utilizadas em 
outros países. 

YEAR 2
Os pilares de Sustentabilidade e Cidadania 

foram abordados através de diversas atividades 
relacionadas ao cuidado com os outros e com o 

meio ambiente. 

YEAR 3
Os alunos fizeram o primeiro plano de negócios, 

calcularam os investimentos, planejaram as ações de 
marketing e pensaram nos diferenciais da empresa.

YEAR 4
‘Método de produção’ foi o assunto trabalhado. A 

garotada conheceu as características do  ‘Método 
de Produção em Série’ e ‘Método de Produção 

Unitário’, comparando-os e apontando as vantagens 
e desvantagens de cada um. 

YEAR 5
Os alunos foram estimulados a aprender sobre 

Comércio Exterior e refletir acerca da importância 
desse tema para a economia do país.FO
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

Como o mundo funciona
How the world works

TODDLER

Os alunos trabalharam os 
elementos do céu, sol, da nuvem, 
lua, das estrelas e alguns fenômenos 
da natureza, como a chuva e o arco-
íris, e aprenderam que as mudanças 
no céu moldam nossa rotina. 
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Como nos organizamos
How we organize ourselves
TEMA TRANSDISCIPLINAR

Year 2

Para aprender sobre os 
diferentes tipos de moradias, os 
estudantes desenharam sobrados 
e edifícios antigos e modernos. 
Junto com o FabLab, produziram 
protótipos digitais, usando uma 
ferramenta em 3D e a cortadora 
a laser. Ao final, deram cores às 
moradias e elegeram um desenho 
para ser cortado em MDF e acrílico. 
O trabalho, desenvolvido com 
engajamento e dinamismo, fará 
parte da exposição sobre o Recife.

Os alunos do Year 2 
buscaram inspiração na obra ‘O 
Quarto’, do pintor holandês Vicent 
van Gogh, e representaram, de 
forma coletiva e individual, as 
próprias experiências e emoções 
e os sentimentos e sonhos sobre 
o cômodo. Eles utilizaram alguns 
conhecimentos da Matemática 
e produziram seus quartos em 
perspectiva 3D. As obras foram 
expostas através de uma mostra 
para apreciação dos familiares e 

da comunidade escolar.



ABA GLOBAL SCHOOL

Year 3

Year 1

A disciplina Pensamento Computacional-
Coding foi apresentada através de um jogo que 
envolveu resolução de problemas, plantas e 
estruturas. Os alunos toparam o desafio de criar 
o cenário, as plantas e até os personagens que 
podiam ou não ajudar na resolução do problema. 
Com muita ludicidade, criatividade e linguagem 
computacional. 

O tema ‘Mobilidade urbana’ foi utilizado 
nas aulas de Matemática do Year 1. Os 
alunos calcularam Matemática, usando como 
referência a rua da Futuro. Fizeram as contas 
ao comparar os cenários, antigamente e hoje, 
a partir da relação tipo de moradia (casa e 
apartamento) e quantidade de veículos. 

Planejamento urbano foi o assunto 
debatido pelas turmas do Year 1, ao longo 
da disciplina How we organize ourselves. 
Os alunos desenvolveram o tema a partir 
de uma pesquisa sobre os meios de 
transportes utilizados pelas famílias para 
os levarem à escola. Durante o semestre, 
observaram fotos antigas e atuais do Recife e 
compararam ruas, fluxos de trânsito, espaços 
para estacionamentos; conheceram projetos 
urbanos no Recife, no Brasil e noutros países; 
e analisaram soluções para os problemas de 
mobilidade urbana em outras nações, que 
são modelos para o Brasil. 

Os estudantes receberam a visita do 
diretor da ABA Global Education, Eduardo 
Carvalho, que contribuiu com uma visão 
global sobre mobilidade urbana. Eduardo 
mostrou imagens de transportes antigos e 
modernos, em diversas partes do mundo, e 
falou sobre países que encontraram soluções 
na mobilidade urbana, utilizando transporte 
coletivo de qualidade. “Quando viajo para o 
exterior, utilizo transporte público e constato, 
com satisfação, como é mais rápido, 
econômico e ajuda o meio ambiente."

Matemática

Mobilidade urbana e o direito à cidade
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CODING



YEAR 5

CORPO E MOVIMENTO

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Quem somos
Who we are

 A turma aprendeu sobre as 
fases da vida humana e os seis 
sistemas que compõem a nossa 
“Amazing Machine: the Human 
Body”, em português e inglês. Entre 
as atividades desenvolvidas, houve 
a criação, em inglês, do jornal 
“All About Me”. Vários aspectos 
e fatos da vida de cada aluno 
foram narrados, através de textos, 
desenhos e fotografias. Os trabalhos 
resultaram em mini autobiografias 
apresentadas ao grupo. 

Human Body:                              
Our Amazing Machine

Ao pesquisarem sobre o 
corpo humano, os alunos do Year 
5 estudaram as alterações que 
ele sofre durante a prática de 
atividades físicas. Perceberam 
o comportamento dos sistemas 
corporais antes e logo após a 
realização dos exercícios físicos, 
a partir de experiências em si 
mesmos. 
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INTERMEDIATE

YEAR 3

NURSERY

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Compartilhando o planeta
Sharing the planet

Para elucidar as conexões 
entre os seres vivos, os alunos 
investigaram sobre as Florestas 
Tropicais e os elementos que 
as compõem, baseados em 
discussões e pesquisas em sala 
de aula. Os grupos também 
vivenciaram uma aula de campo 
na reserva ecológica Espaço Verde 
e contribuíram com informações 
para o álbum de figurinhas do tema 
transdisciplinar. 

As crianças entraram em contato com os 
conceitos relativos à proteção ambiental, através 
de brincadeiras ao ar livre, da manipulação de 
elementos e observação do mundo natural. 
Os alunos se conectaram com os seus pares, 
amadureceram os próprios potenciais criativos 
e criaram o senso de pertencimento à paisagem 
local. O tema transdisciplinar foi encerrado com 
a exposição Nature inspired.

Os alunos tiveram momentos de reflexão conjunta, escola-família, 
a respeito do que é vivenciado dentro e fora dos muros da escola. 
Eles estudaram sobre “Peacemakers”, como Nelson Mandela, Malala 
e Madre Teresa. A partir das histórias de vida dessas personalidades, 
as crianças e as respectivas famílias foram convidadas a pensar sobre 
soluções de paz, resolução de conflitos e convivência pacífica nos 
diversos ambientes onde estão inseridas. Além disso, os alunos foram 
questionados sobre o próprio papel de “peacemaker” no mundo.

Peacemakers



Exhibition 2018
Como e onde descartar o lixo eletrônico?

YEAR 5

No último ano do PYP (Primary Years Programme) de 
uma escola IB, os alunos conduzem investigações, pessoais 
e em grupo, sobre um tema transdisciplinar. Na ABA Global 
School, os alunos do Year Five refletiram ao longo de 2018 
sobre a problemática da geração e do descarte adequado 
do lixo eletrônico nas sociedades atuais e quais os impactos 
ambientais provocados. Os alunos fizeram uma campanha 
na comunidade escolar para coletar lixo eletrônico e o 

reutilizaram para criar projetos artísticos, com 
a colaboração do FabLab. As participações 
das crianças têm sido muito positivas, e 
o engajamento de todos é visível. Muitas 
novidades ainda vêm por aí! 

ABA GLOBAL SCHOOL

Veja o registro do evento



TEMA TRANSDISCIPLINAR

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

YEAR 4
Os alunos trabalharam com o estudo e a análise dos 

fósseis. Durante o processo de produção dos fósseis vegetais, 
com argila e folhas de plantas da natureza, a turma vivenciou a 
criação artística de um fóssil. Em paralelo, realizou atividades 
sobre o Planeta Terra, a partir do planejamento de maquetes 
que mostraram as camadas e as linhas imaginárias da Terra. 

Conhecer o 
Planeta Terra 

através da
arte

Desde 2015, a comunicação Pais-Escola já acontece na ABA 
Global School pelo School Agenda, um aplicativo desenvolvido 
especialmente para isso. Em 2019, o app ganhará uma versão 
voltada para os estudantes, a partir do Year 5. Com ele, os alunos 
também poderão, por exemplo, ver seus boletins, conferir a agenda 
da escola, ler o blog da sua turma, o calendário, os comunicados e 
trocar mensagens com seus professores. Pais, alunos, professores e 
coordenadores ficarão ainda mais conectados.

Comunicação ainda mais facilitada
através do app School Agenda



YEAR 1
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Este ano, a garotada embarcou numa viagem 
imaginária à Dinamarca, o país número um no ranking 
de Felicidade em três das quatro edições do Relatório 
Mundial da Felicidade, da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Durante as pesquisas e descobertas sobre 
o país escandinavo, os alunos tiveram a visita de Rodrigo 
Antunes, que morou no local, e falou, em inglês, sobre fatos 
interessantes da nação nórdica. 

O projeto transdisciplinar culminou na visitação a 
ambientes similares ao destino escolhido, ‘construídos’ 
pelos alunos: o Blue Planet, Art Gallery, o Museum Activities 
STEM e o Hans Christian Exhibition. Ao desenvolver o 
projeto, a garotada usou óculos de realidade virtual para um 
tour completo do Blue Planet Aquarium, na Dinamarca. O 
Blue Planet foi construído para que as crianças pudessem 
explorar os cinco sentidos. Para conceber a Art Gallery, 
pesquisaram e criaram releituras dos artistas plásticos 
dinamarqueses Robert Jacobsen e Per Kirkeby. Os alunos 
do Year 3 colaboraram com maquetes dos barcos Vikings.

Viagem à Dinamarca

ABA GLOBAL SCHOOL



O Museum Activities STEM foi 
inspirado no Children's Museum of 
Denmark. O foco foi a interação das 
crianças através de atividades lúdicas, 
criadas e embasadas com o conceito 
Maker e alinhadas com atividades STEM. 
A garotada do Year 4 contribuiu na 
construção das atividades destinadas 
para o museu interativo.  



TEMA TRANSDISCIPLINAR

How we express ourselves
Como  nos expressamos

YEARLY TODDLER

YEAR 2

As crianças usam a massinha de 
modelar caseira para desenvolver a 
coordenação motora fina, a criatividade, a 
concentração, a oralidade e os estímulos 
matemáticos. A atividade manual estimula 
os pequenos a descobrirem novas 
formas, cores, texturas, sensações e 
novos movimentos. Atua também como 
um processo de relaxamento e diversão, 
auxilia na socialização e autonomia e 
estimula a visão e o tato das crianças. 

Com o objetivo de trabalhar 
o IB Learner Profile com os 
estudantes do Year 2 A, foi 
feita uma pesquisa sobre o 
tema. As crianças escolheram 
e exploraram alguns atributos 
para desenvolverem as próprias 
criações artísticas, inspiradas 
em obras de artistas famosos. 
Um dos perfis selecionados 
foi ‘O Pensador’, do escultor 
francês Auguste Rodin. As 
crianças colocaram a mão na 
massa e, de forma coletiva, 
executaram uma releitura de 
parte da escultura.

FOTO: ACERVO MEDIA_LAB

Pesquisa IB
Leaner Profile

YEAR 5
Obras de botânica
Os alunos conheceram algumas obras de botânica 

de diversos artistas do mundo, entre os quais a inglesa 
Margaret Mee. A partir das aquarelas da especialista 
em plantas da Amazônia brasileira, a garotada criou os 
próprios desenhos de botânica. 

Nas aulas de Inglês, as crianças conheceram biomas 
e ecossistemas. Em Português, estudaram as viagens 
feitas pela humanidade. 



YEAR 2
A partir das indagações O que é cultura? Quais 

elementos constituem a cultura local? e Qual a influência 
da cultura no dia a dia? os estudantes do Year 2 
conheceram aspectos que contribuem para a formação 
da identidade cultural brasileira. O trabalho resultou 
numa exposição sobre o tema. 

YEAR 4

YEAR 3

A partir da reflexão sobre 
alimentação saudável e poesia, 
os alunos criaram gráficos em 
Numbers (aplicativo da Apple) para 
elaborar receitas saudáveis, e as 
compartilharam. A poesia concreta, 
os sonetos e caligramas ilustraram 
os trabalhos. 

Os alunos do year 5 fizeram a conexão entre Capoeira 
e Geometria, aproveitando as investigações dentro do tema 
transdisciplinar ‘Como nos expressamos’. O contramestre 
Eduardo “Baygon” e a arte educadora Gabrielle Conde, do grupo 
Angoleiros do Sertão, bateram um papo com os estudantes 
sobre cultura afrobrasileira, preconceito, respeito e história da 
capoeira. Nas aulas de Corpo e Movimento, Bárbara Ventura 
realizou vivências com essa luta genuinamente brasileira.

  Os alunos estudaram Geometria a partir de alguns 
movimentos onde o corpo gira 90, 180, 270 ou 360 graus. Na 
aula final, as crianças participaram de uma roda de capoeira.

Nas aulas de música, 
os alunos vivenciaram uma 
experiência em que artes 
plásticas e música foram 
reunidas numa atividade 
chamada de ‘Pintura sonora’. 
As crianças identificaram 
os elementos expostos na 
obra ‘Noite Estrelada’, do 
pintor holandês Vincent van 
Gogh, e para cada um deles 
estabeleceram o toque de 
algum instrumento musical, 
inclusive a voz.

MÚSICA

Pintura sonora
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JUNIOR
Os alunos observaram e refletiram sobre diferentes 

tipos de artes e artistas renomados. Revisaram cores, 
formas geométricas e linhas. Exploraram a coordenação 
motora fina e fizeram um passeio sensorial. O projeto de 
conclusão foi a exposição das obras das crianças numa 
galeria interativa, na escola.

Capoeira e Geometria
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Alunos em ação Global Scholars  

As duas turmas trabalharam juntas 
no programa ‘Buddy Reading’. Por várias 
vezes, os alunos se reuniram para ler e 
fazer atividades de compreensão. Os 
encontros também foram ferramentas 
de estímulo à leitura e oportunidades 
para aprimorar a conversação em 
inglês com alunos de níveis diferentes. 
O programa visa, ainda, a integração e 
o respeito ao próximo.

As turmas do Year 2 ao Year 5 
participaram dos Student-Led Conferences. 
Na ocasião, cada criança apresentou 
seu portfólio, composto por produções 
escritas e fichas de leituras, avaliativas e 
auto-avaliação. A Student-Led Conference 
contribui para que o aluno reflita sobre seu 
processo de aprendizagem, identificando 
áreas para aprimorar. A experiência é 
muito rica também para os pais, que 
acompanham o desenvolvimento escolar 
dos filhos de uma forma mais ampla. 

A Mostra IB PYP 2018, realizada na 
ABA Global School, em agosto, reuniu mais 
de 100 participantes. Na ocasião, foram 
exibidos os seis temas transdisciplinares: 
Who we are, How we express ourselves, 
How the world works, How we organize 
ourselves, Where we are in place in time 
e Sharing the planet. Toda a comunidade 
escolar conheceu o desenvolvimento 
desses temas nas diversas turmas, do 
Early Toddler ao Year 5. Houve espaços 
dedicados ao Year 5 Exhibition e ao IB 
Learner Profile (Perfil do Aluno IB). 

YEAR 1 e YEAR 4

Student-Led Conferences

Mostra IB PYP

ABA
Global School



EventosEvents
São João 2018

Os encontros entre pais e filhos estimularam 
a reflexão sobre o tempo de brincar, sonhar e 

lembrar da infância.  

O forró na roça foi quente! 

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Father’s Day 
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Character Counts 

O propósito do evento 
foi trabalhar os seis pilares 
do caráter: fidedignidade, 
senso de justiça, respeito, 
responsabilidade, cuidado 
e cidadania. Várias ações 
foram desenvolvidas em 
sala de aula. As produções 
foram expostas nos halls 
da escola para apreciação 
da comunidade escolar.

ABA GLOBAL SCHOOL
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Math Venture Second Edition 
A Second Edition do Math Venture do Ensino Fundamental 

transcorreu de forma interativa. Uma demonstração da 
infinita possibilidade de usar a matemática conceitual e sua 
aplicação prática na resolução dos problemas do cotidiano. 
As mais diversas conclusões foram apresentadas para toda 
a comunidade escolar, em outubro. 

Viagem a Gravatá
Um dos momentos de muita descontração para a turma do Y5 foi o passeio para o Hotel Fazenda 

Portal de Gravatá. Uma caravana com 29 crianças e uma equipe de apoio partiu para desfrutarem o 
ar puro da natureza, passeios de charrete, caminhadas, banho de piscina, brincadeiras e o contato 
com animais da fazenda. Uma aventura inesquecível!

Events
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