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EDITORIAL

ABA. O HOTSPOT para formar 
Cidadãos Globais

A expressão hotspot é 
mais conhecida no campo da 
tecnologia, definindo um espaço 
que oferece às pessoas vasto 
acesso à internet. Outro forma 
de conceituar hotspot , esta 
mais ampla e abrangente, é 
entendê-lo como um “centro 
de convergência”, um lugar 
que oferece aos seus usuários 
abundância de possibilidades e de 
recursos. 

É a partir deste conceito 
que a ABA Global Education 
se reconhece como um grande 
HOTSPOT de educação. Um 
centro que possui como maior 
propósito a formação de Cidadãos 
Globais: crianças, jovens e adultos 
conscientes de que suas ações 
repercutem e reverberam na 
comunidade: no seu bairro, na 
sua cidade, no seu país. Pessoas 
que compreendem o seu papel no 
mundo e atuam para torná-lo um 
lugar melhor.   

Ano após ano, a ABA 
consolida e expande seu 
ecossistema pedagógico para 
proporcionar a seus alunos, 
em todas as faixas etárias, um 
processo de excelência de ensino-
aprendizagem, fundamentado nos 
melhores modelos educacionais 
do mundo. Desta forma, ABA alia 
estrutura e recursos de padrão 

internacional a uma equipe de 
educadores e gestores que 
vivencia constante processo 
de capacitação, com base nas 
melhores referências globais, como 
mostra as matérias “Teachers 
da ABA participam de Missão 
aos EUA”, “Youth Ambassadors 
2019”, Semana Pedagógica e 
“FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
- Maker Mind”, respectivamente, 
páginas 6, 7 e 34.

No curso de inglês da ABA, 
o aprendizado do idioma é ponte 
para uma vivência global. Os 
alunos experenciam a língua 
inglesa através de diversas 
atividades e projetos. Por 
exemplo, no KIDS 4 The World, as 
crianças fazem uma viagem por 
países diversos, pesquisando e 
aprendendo sobre novas culturas 
e diferentes formas de viver, para, 
assim, ampliar sua compreensão 
do mundo. Neste semestre o Kid4 
fez uma imersão na Estônia, página 
12.

A responsabilidade cidadã 
também é desenvolvida durante 
as aulas do curso de inglês, o 
que, neste semestre, aconteceu 
com os alunos do Pre-Teen 5, 
que pesquisaram sobre alguns 
líderes globais que estão fazendo 
a diferença no mundo e também 
investigaram a respeito do 11º 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Cidades e 
Comunidades Sustentáveis), tudo 
isso através do projeto  Pre-Teen 5 
in Action página 13.

Os projetos que envolvem 
o aprendizado do inglês na ABA 
também permitem aos alunos 
desenvolver as Habilidades do 
Século 21, como pensamento 
crítico, criatividade, comunicação 
e colaboração.  Neste semestre, 
alunos do Teen 8 participaram do 
AMA (ABA Movie Awards), que 
abordou o tema “A Simple act of 
Noticing can Change the World”. 
Já o Drama Club, este ano esta 
se preparando para apresentar o 
espetáculo musical Shrek. Confira 
ambos nas páginas 18 e 19.

Uma grande novidade da 
ABA em 2019 foi a criação do 
ABA Ted Club, através do qual 
alunos dos cursos de inglês e da 
Global School, entre 11 e 17 anos, 
terão a oportunidade de expandir 
suas habilidades de comunicação 
oral. Descubra mais a respeito na 
página 14.

A ABA Global School, a única 
certificada IB World School de 
Pernambuco, verdadeira escola 
bilíngue e integrante da Maple 
Bear Canadian School, segue 
com as atividades pedagógicas 
a pleno vapor. Os alunos 
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ABA GLOBAL EDUCATION

avançam no seu crescimento, 
aprendizado e desenvolvimento 
da formação cidadã global, 
através da inovadora metodologia 
transdisciplinar. Na Global 
School, do Early Toddler ao Year 
6, inúmeras e ricas atividades 
acontecem todos os dias, 
promovendo uma incrível e intensa 
dinâmica educacional, que pode 
ser conferida nas páginas de 33 a 
50.

E não só os alunos da ABA 
Global School  estão imersos 
neste processo de aprendizagem. 
Este semestre, por exemplo, seus 
educadores tiveram a oportunidade 
de se desenvolver ainda mais 
através de duas grandes atividades 
pedagógicas internacionais, com 
o Effective Lesson Design in a 
Student-Centered Classroom e 
Maple Bear In-School Training, 
pags respectivamente.

Outro destaque Global 
School foi a disponibilização 
da Tecnologia Apple para os 
alunos do Year 6 e os conteúdos 
de Empreendedorismo, 
respectivamente nas páginas 35 
e 36. Isso sem falar nos incríveis 
eventos da escola, página 48.

Tudo isso e muito mais 
você confere nesta edição do 
ABA News. Tem ainda conteúdos 
sobre a Acelera, ABA Online, Fab 
Lab, GlobEducar, Impact Hub e 
School4Life. Descubra mais sobre 
o ABA Hotspot. Boa leitura! 

Pessoas que 
compreendem 
o seu papel no 
mundo e atuam 
para torná-lo um 
lugar melhor.   
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ABA GLOBAL EDUCATION

Informações  
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Realize seu evento no ABA Business Center

Neste semestre, a agenda 
do Business Center contou 
com diversos eventos internos 
(treinamentos, palestras e 
atividades culturais), voltados para 
a comunidade ABA: alunos, pais 
de alunos e colaboradores. 

Houve ainda uma 
programação de eventos externos, 
com destaque para algumas 
atividades da Fundação Dom 

Buscando se conectar 
com novos negócios e 
oferecer um ambiente 

ainda mais moderno e criativo, a ABA 
Global Education se uniu ao Impact 
Hub Recife para criar um ambiente 
de empreendedorismo, eventos e 
inovação dentro da unidade Boa 
Viagem.

São espaços para interação, 
workshops, eventos, trabalho e 
descontração, que foram integrados 
ao ecossistema da ABA. Conheça 
o espaço dos offices, co-working, 
auditórios e o vibrante e exclusivo 
rooftop. 

Fique por dentro do calendário 
de eventos e saiba mais informações 
acessando www.impacthubrecife.com.

Muito mais conexões com o                     
Impact Hub na ABA

Cabral (FDC): a Pós-Graduação em 
Gestão e os Programas Liderança 
de Impacto; Desenvolvimento de 
Dirigentes e Decisões Estratégicas 
de Finanças. 

Além disso, o Business 
Center recebeu o Experimento 
Day, promovido pela Experimento 
Intercâmbio, que reuniu jovens 
e pais para conversar sobre a 
experiência de estudar no exterior.
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ABA GLOBAL EDUCATION

Em janeiro, a professora Ana 
Flávia e a coordenadora da ABA 
Boa Viagem, Fabiana Fonseca, 
foram aos EUA (Chicago e 
Iowa City), para participar do 
programa Advancing Knowledge 
of the United States ESL and ELL 
Curriculum, que faz parte do FDEP 
– Faculty Development Exchange 
Program. 

O professor da ABA Bernardo 
Cabral fez parte da deleção 
do Youth Ambassadors 2019, 
como um dos Adult Mentors, 
que participou de atividades em 
Washington DC (EUA), em janeiro 
último. O grupo, formado por 50 
estudantes de escolas públicas 
de diversos estados do Brasil, 
participou de uma intensa agenda 
de 3 semanas de atividades, com 
oficinas de liderança, gestão de 
projetos e justiça social. Além 
disso, os estudantes vivenciaram 
a cultura dos EUA hospedando-se 
em casas de famílias americanas 
e se envolvendo em trabalhos 
voluntários.

Teachers da ABA 
participam de 
Missão aos EUA

Youth Ambassadors 2019 

Na pauta da viagem, visitas 
a escolas e universidades 
americanas para observação de 
aulas e participação de workshops, 
respectivamente, com o objetivo de 
entender as diferentes estruturas 
na educação em nível ESL/ELL 
(English as a SecondLanguage/
EnglishLanguageLearner).
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No início deste ano, os professores da ABA foram recebidos com o 
tema Better Together, para mais um ciclo de treinamentos. A abertura das 
atividades aconteceu com uma reflexão promovida pelo Diretor Executivo 
da ABA, Eduardo Carvalho, sobre Cidadania: "Como podemos construir 
um mundo melhor a partir das nossas atitudes diárias?". Em seguida, ao 
longo de uma semana, os professores vivenciaram uma intensa agenda 
de palestras e worshops.   

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. 

Semana 
Pedagógica

ABA Global Education certificada

Fotos:  https://flic.kr/s/aHskRzgnjf



    8 |  ABA GLOBAL NEWS | Junho 2019  www.estudenaaba.com

Competência global e 
Interculturalidade

Um cidadão global entende e age em prol da 
construção de um mundo melhor. Os nossos alunos são 
constantemente convidados a refletir sobre o papel de 
cada um na sociedade e agir na construção de um futuro 
mais justo e de um ambiente de paz para todos.

É importante sempre associar 
a ideia de competência global 
com interculturalidade e montar 
um plano de ação (um follow-up), 
para que Global Competence não 
vire apenas Global Awareness.  
Os alunos Teen 5, do professor 
Johnny Sandro, conheceram o 
relato em áudio da experiência de 
uma senhora inglesa na África.  Em 
viagem de férias, ela conheceu 
a precariedade das escolas de 
Uganda e, a partir desse problema, 
formou uma ONG para mudar 
essa realidade.  Os alunos foram 
desafiados a fazer um brainstorm 
de problemas da nossa cidade em 
pequenos grupos e posteriormente 
produzir e apresentar um poster 
propondo possíveis soluções.

Global Citizenship Project

No mês de maio, a professorada ABA, Allynne 
Fraemam, concluiu o curso de mestrado em Ciência da 
Criatividade da State University of New York – Buffalo College. O curso 
teve a durabilidade de dois anos, possuindo um conteúdo programático 
que envolveu assuntos como: princípios da criatividade para resoluções 
de problemas e sua aplicabilidade; fundamentos do aprendizado criativo; 
avaliação da criatividade e seus métodos de pesquisa, e situações atuais 
no estudo da criatividade.  

Professora da ABA conclui mestrado em 
criatividade nos EUA (New York)

ABA GLOBAL EDUCATION

O Dia do Amigo neste semestre foi celebrado com 
atividades sobre Educação Global, baseadas nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além 
de aprender conceitos básicos sobre o tema, os alunos 
refletiram sobre ações simples que podem ser realizadas 
em seus lares e em suas comunidades para contribuir 
para a Educação Global.

Dia do Amigo, com Educação Global
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Como mais um grande resultado da parceria com a Embaixada dos 
Estados Unidos, a ABA lançou a primeira edição do Programa Access 
for Teachers. Ao longo de um ano, um grupo de 36 professores da 
Rede Pública de Pernambuco e estudantes da área de educação serão 
capacitados no curso de inglês da ABA, através de bolsa integral de 
estudo, incluindo material didático e auxílio transporte. Em adição 
às aulas regulares na ABA, os participantes também participarão de 
Enhancement Activities e Sessões Intensivas, abordando aspectos 
linguísticos e culturais, além de conhecerem sobre novas metodologias 
de ensino do idioma.

No dia 26/03, os participantes compareceram 
a uma solenidade de boas-vindas realizada na 
ABA-Aflitos. Durante o evento, o Consul Daniel 
Stewart , o Diretor Executivo Eduardo Carvalho e 
a Coordenadora Acadêmica do Programa Fabiana 
Fonseca, falaram um pouco sobre a Instituição, a 
nossa missão enquanto escola e sobre o objetivo 
do Access for Teachers que é fazer com que estes 
educadores aprofundem seus conhecimentos na 
língua inglesa e multipliquem o aprendizado com 
seus respectivos alunos.

Access for Teachers
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TE ACHERSFOR

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmu7Hxfq
Vídeo: https://youtu.be/4QOj1oFVuq4
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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.  
A ABA tem Certificação de Excelência da Embaixada dos 
EUA
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Advanced prep
Acesse o ebook através de:
estudenaaba.com/global-citizenship-review
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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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Neste semestre, os alunos 
do Kids4 fizeram uma imersão 
na Estônia, um dos três países 
Bálticos. Em mais uma edição do 
Projeto KIDS 4 The World, os alunos 
puderam aprender sobre essa nova 
cultura, desenvolvendo um olhar 
global e exercitando habilidades do 
séculos 21. E ao final do semestre, 
os alunos realizaram uma grande 
apresentação, sobre a República 
da Estônia, para pais, familiares e 
convidados.  

O uso de elementos de jogos 
na educação como ferramenta de 
auxílio no aprendizado tem sido um 
recurso cada vez mais presente 
nos melhores centros do mundo. 
À frente nesta tendência, a ABA 
implantou, no semestre passado, 
o Projeto Gamification nos cursos 
Builders e PreTeens. Os alunos 
passaram a ganhar coins pelo bom 
desempenho e completar desafios 
para depois trocarem por prêmios 
coletivos. Essa primeira experiência 
da ABA com a gamificação foi 

KIDS 4 | Estônia

Gamification: brincar para aprender mais
possível graças ao trabalho de um 
time multidisciplinar, envolvendo 
professores e gestores da ABA, 
além de consultores externos, 
especialistas em jogos aplicados 
à educação. Os alunos curtiram 
muito todo o processo, que foi 
bastante inclusivo, pois eles foram 
envolvidos em vários aspectos da 
definição e realização do Game.

Registros Kids 4 the World 2018.2

gamification
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Em mais uma edição do 
Preteen5 in Action, os alunos do 
PT5 pesquisaram sobre  alguns 
líderes globais que estão fazendo 
a diferença no mundo, buscando 
alcançar  o 11º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU (Cidades e Comunidades 
Sustentáveis). Refletiram sobre 
como cada um de nós, dentro das 
nossas possibilidades, pode dar 
uma contribuição  para fazer de 
nossa cidade um lugar melhor. 

Registros Pre-Teen 5 in Action 2018.2
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Foi lançado neste semestre o 
ABA TEDEd Club, um Programa 
destinado para alunos até 18 
anos de idade, com o objetivo de 
fazer com que eles desenvolvam 
suas habilidades de oratória e 
apresentações. Um espaço para 
crianças e jovens aprenderem 
como ser tornar melhores speakers.  

O TED é uma entidade 
internacional, fundada na Califórnia 
(EUA), que anualmente realiza 
inúmeras conferências mundo afora 
e que tem o objetivo de “disseminar 
ideias”. A ABA credenciou-se para 
realizar o TEDEd Club. 

Os alunos do Teen 5, do 
professor Johnny Sandro, 
conheceram o relato em áudio 
da experiência de uma senhora 
inglesa na África.  Em viagem 
de férias, ela conheceu a 
precariedade das escolas de 
Uganda e, a partir desse problema, 
formou uma ONG para mudar 
essa realidade.  Os alunos foram 
desafiados a fazer um brainstorm 
de problemas da nossa cidade em 
pequenos grupos e posteriormente 
produzir e apresentar um poster 
propondo possíveis soluções.

ABA TEDEd Club

Global Citizenship em ação

O aprendizado de um novo idioma exige a exposição ao 
mesmo. Quanto mais o aluno estiver exposto a uma nova língua, mais 
rapidamente avançará na sua aquisição. Para tornar essa exposição 
mais eficaz, a ABA disponibiliza aos alunos o ABA Podcast e ESL 
Listening Apps: aplicativos que conseguem praticamente eliminar o 
stress de achar novidades para os alunos praticarem listening tasks ao 
longo do aprendizado. Podcasts cobrem uma variedade de tópicos e 
ainda possuem filtros para achar o conteúdo que seja mais atrativo para 
cada um. Tendo em vista que geralmente são reproduzidos diretamente 
do app, não é necessário se preocupar se há espaço disponível nos 
celulares ou tablets.

O Google Classroom é um instrumento que torna o ensino 
mais produtivo e significativo, simplificando o processo das tarefas, 
melhorando a colaboração e promovendo a comunicação. Os professores 
podem criar turmas, distribuir tarefas, enviar feedback e ver tudo em um 
único lugar. Ele se integra perfeitamente a outras ferramentas do Google, 
como o Documentos Google e o Google Drive.

Na ABA, essa ferramenta é utilizada para desenvolver atividades 
que estejam alinhadas aos objetivos pedagógicos e aos interesses dos 
alunos, para que toda a comunidade escolar precisa caminhe lado a 
lado, construindo esta nova forma de aprender, colaborar, compartilhar e 
comunicar.

ABA Podcast + ESL Listening Apps
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A educação vem passando 
por transformações e aqui na ABA 
a tecnologia é uma ponte entre o 
aluno do século 21 e a busca pelo 
conhecimento. Os aprendentes de 
hoje chegam às escolas com novas 
demandas, já não se contentam 
em serem agentes passivos 
deste processo. Desejam ser 
protagonistas desta caminhada. 
São questionadores, curiosos, 
críticos e a cada dia exigem mais 
atividades que demonstrem a 
relevância do assunto que está 
sendo trabalhado em sala de aula.    

Neste contexto, a tecnologia 
vem como ferramenta para apoiar 
as escolas e alunos na busca pelo 
conhecimento, ressignificando 
saberes, ajudando a reinventar 
metodologias, enfim, oferecendo 
novas e infinitas possibilidades 
para esta jornada. Somado a isso, 
fazemos com que nossos alunos 
se tornem competentes no uso 
desta tecnologia para si próprios, 
neste mundo sem barreiras e onde 
cresce a sociedade digital.

O Uso da Tecnologia como Ferramenta para o aprendizado do Inglês

Relevância: o conteúdo é criado 
de forma autoral, através da 
exploração aliada ao estímulo ao 
pensamento crítico, somando ao 
compartilhamento e colaboração 
entre os colegas e o mundo 
virtual. Ou seja, o alcance deste 
aprendizado é bem maior;

Engajamento: o fato de o 
aluno criar o conteúdo e ter as 
ferramentas tecnológicas como 
apoio a esta criação, geram um 
grau de engajamento muito maior. 
Ele, por exemplo, não reproduz 
o livro, mas sim, interfere neste 
conteúdo, gerando perguntas e 
inferência os quais replica com 
maior eficácia;

Colaboração: tudo é para todos 
e para um bem maior, esta é a 
chave do conhecimento.  Os 

Instruções diferenciadas: 
podemos atingir vários alunos com 
instruções específicas para cada 
um e a tecnologia educacional é 
uma dessas aliadas do professor. 
Várias formas de ensinar um mesmo 
conteúdo e com muitas ferramentas 
na palma da mão;

Familiaridade com a ferramenta: 
os alunos são nativos digitais, estão 
sempre conectados, gostam e usam 
a tecnologia com facilidade.

Dentre os vários benefícios que a tecnologia vem trazendo à 
educação, citamos abaixo alguns que acreditamos serem de grande 
importância para quem faz uso desta ferramenta no ambiente escolar. 
São eles:

alunos podem e devem pensar 
globalmente e agirem localmente. 
A tecnologia traz um alcance 
muito maior e um poder de fácil 
replicação;

Trazendo todos esses 
conceitos para a ABA, 
a tecnologia já é uma 
ferramenta que faz parte 
do currículo escolar. Com 
ela, os alunos se engajam 
mais nas aulas, sentem-se à 
vontade para compartilhar, se 
arriscar, executar projetos, 
ir em busca do novo, das 
novas possibilidades que os 
computadores, smartphones, 
tablets, aplicativos e sites 
proporcionam.

É uma ferramenta flexível e fácil de usar, que permite 
alunos de qualquer idade e de qualquer nível de habilidade 
criar, publicar e compartilhar livros online. Os usuários podem 
usar imagens do Google através do próprio aplicativo. Os mais 
autônomos, podem fazer o upload de suas próprias imagens 
e fazer um trabalho completamente independente. É possível 
personalizar fontes e formas, além de utilizar arquivos de áudio 
e vídeo importados de outros sites.

Alguns dos recursos usados pelos nossos alunos são:

Book Creator
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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. 

Aconteceu nas

Para entrar no clima carnavalesco, 
os alunos foram xxxxxxx a criar e 
confeccionar suas próprias máscaras de 
carnaval. Sobrou criatividade, alegria e 
descontração.

O Reading Challenge é um 
desafio que estimula nos alunos, 
a cada mês, a leitura de alguns 
livros em inglês. É uma atividade 
que enriquece o vocabulário e 
compreensão da língua, além de 
promover o hábito da leitura.

O Valentine’s Day foi celebrado 
com a Valentine’s Week, onde 
os alunos refletiram sobre o 
Amor. Durante uma semana, foi 
exposto um painel decorado 
com a pergunta “What’s is love?”, 
estimulando os alunos a ponderar 
sobre esse sentimento e sua 
importância para nossas vidas. 

ABA Maker Carnival Masks

Reading Challenge
What is love? 
Valentine's Week
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Fotos:  https://flic.kr/s/aHskSJJe5d
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Para marcar a celebração do 
Dia Internacional da Mulher, a 
ABA realizou uma exposição para 
trabalhar o 5º Objetivo Global 
(ONU) – “Alcançar a Igualdade 
de Gênero e Empoderar todas 
as Mulheres e Meninas”. O livro 
“Good night stories for rebel girls”, 
que reúne biografias de mulheres 
que têm lutado pela igualdade 
de gênero em diversas áreas, foi 
usado como base para montagem 
desta exposição, a qual os 
alunos visitaram junto com seus 
professores. 

O Dia Mundial da Água, 22 
de março, foi celebrado com 
uma exposição de livros e DVDs 
sobre esse tema tão precioso 
para nosso Planeta.

Para celebração do Saint Patrick’s Day, as Bibliotecas da ABA e o 
Departamento Cultural montaram para os alunos um jogo dos Sete Erros, 
com duas imagens expostas nas bibliotecas, que faziam referência ao 
Leprechaun (figura mitológica do folclore da Irlanda) símbolo do Saint 
Patrick’s Day). Para participar do jogo, os alunos precisavam comparara 
as duas imagens e identificar as diferenças. 

Saint Patrick's Day 

World Water Day exhibition

Fotos:  https://flic.kr/s/aHsmChvpjh
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Este ano, o ABA Drama Club se prepara para apresentar o espetáculo 
Shrek. O musical conta a história de um ogro (Shrek) que vivia sozinho 
e estava conformado com essa situação. Um dia, porém, ele vê sua paz 
interrompida quando diversas criaturas de contos de fada são exiladas 
e se mudam para o seu pântano por ordem de Lord Farquaad. Então, 
Shrek decide ir pessoalmente resolver esta situação para retomar a 
tranquilidade. Ele não imaginava, no entanto, que encontraria muitas 
aventuras, faria muitos amigos e conheceria a princesa Fiona. Ao longo 
desta jornada, Shrek entende a importância do amor, da empatia, da 
resiliência e da amizade verdadeira. Toda esta história será contada no 
teatro com muito humor, dança e canto, tudo ao vivo e em inglês. Stay 
Tuned!  

vem aí!
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Mother´s Day

Campanha Lixo Eletrônico 
No mês de Abril a ABA lançou a campanha do Lixo Eletrônico 

em parceria com a CRC Recife (Centro de Recondicionamento de 
Computadores do Recife) instalando 4 pontos de coleta espalhados pelas 
unidades de Aflitos, Boa Viagem e Global School. 

Já estamos com quase 1 tonelada de materiais recolhidos e a ABA 
será um ponto de coleta permanente. 

Este ano o dia das mães 
da ABA foi pra lá de especial, os 
alunos de little kinder a preteen 5 
produziram borboletas com 
rolinho de papel e de origami 
com mensagens para as mães. 
Ao mesmo tempo que produziam 
treinavam o idioma através do 
passo a passo todo em inglês. 

O que é preciso fazermos para construir um mundo melhor? Como 
podemos agir em prol da construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária? Será que esta transformação depende apenas dos 
governantes?  Os alunos do Teen 8 refletiram, debateram e responderam 
a esta pergunta através de um filme. Eles concluíram que é preciso 
termos consciência de que fazemos parte de uma grande comunidade 
global, e que esta transformação acontecerá quando tivermos mais 
empatia uns com os outros e mais consciência do impacto das nossas 
ações na vida do outro. 

“A Simple act of Noticing can Change the World”
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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.

Nosso programa inclui: 
Vídeos

Textos

Áudios

Imagens ilustrativas

Músicas

Exercícios corrigidos pelo sistema

Exercícios corrigidos por nosso time de professores

Aulas particulares ao vivo (em ambiente virtual) agendadas pelo aluno

Espaços para interações entre alunos

Avaliações de desempenho

Certificados de conclusão ao término de cada módulo

 A partir de 2019, ficou ainda mais fácil experimentar o programa 

online da ABA Global Educaton. Com a assinatura da ABA Online você 

tem acesso ao nosso portal com mais de 120 aulas de inglês focadas 

nas quatro habilidades comunicativas:

Sem taxa de matrícula e com liberdade para cancelar quando quiser.

Nova forma de acesso ao conteúdo  | 120 aulas de inglês

Aplicativo da ABA Online

Versão ABA Online FREE  | com três aulas gratuitas para experimentação.

ABA Online  | Novidades

Assinatura ABA Online
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ABA ONLINE

/aba.online

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

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

1. A diferença entre VERY e TOO

2. O que significa AIN’T

3. Os dois maiores erros do uso do verbo HAVE

4. Não cometa esse erro em inglês

5. 5 coisas do BRASIL que um GRINGO adora

1. O que é Hump Day
2. Much X Many
3. As 100 palavras mais utilizadas do INGLÊS
4. Tipos de perguntas em inglês
5. Substantivos contáveis e incontáveis em inglês

1. Parts of the body: Face
2. Footwear
3. Outras formas de dizer YES
4. Accessories
5. Clothes

/abaonline

abaonline.com.br/blog

@aba.online

Hey,
hey
hey!

Hey,
hey
hey!

It’s
hump day!
It’s
hump day!
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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. 

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.

Produto e Mercado
Gestão de Empresas

CODING

CRIATIVIDADE

MAKER

EMPREENDEDORISMO

STOP MOTION

OFICINAS E CURSOS DA 
SCHOOL 4 LIFE

Aprenda as técnicas de criação 
de personagens em quadrinhos.

QUADRINHOS
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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.

Aprender sobre 
empreendedorismo é muito mais 
do que criar negócios. As aulas da 
Acelera desenvolvem nos jovens 
habilidades e comportamentos 
importantes para o presente e 
futuro deles diante dos desafios 
da vida. Inteligência emocional, 
pensamento crítico, coragem, 
resiliência, comunicação, 
proatividade, liderança e 
capacidade de fazer acontecer 
são desenvolvidos a partir de 
dinâmicas e projetos bastante 
práticos. Em 2019, a Acelera 

Pela primeira vez, um grupo de jovens de 13 a 17 anos irá vivenciar 
uma experiência de transformação total de mindset. Eles vão interagir 
com empreendedores do Vale do Silício(EUA), conhecer o ecossistema 
de inovação e criar startups junto com pessoas de vários lugares do 
mundo. Tudo isso no maior centro de inovação do mundo. O primeiro 
grupo segue viagem em Julho/2019. Programe-se para não perder a 
próxima viagem! 

Mais informações em escolaacelera.com.br/aceleranovale

Acelera: Escola de 
Empreendedorismo

Informações e inscrições:

81 99877.4004
www.escolaacelera.com.br

ACELERA 
NO VALE 

do silício

conta com programas para jovens 
de 9 a 10 anos, 11 a 12 anos e 
a partir de 13 anos. Em cada 
grupo, atividades adequadas para 
a faixa etária e projetos super 
instigantes são oferecidos para 
estimular o desenvolvimento do 
potencial empreendedor de cada 
um deles. Mais informações em                          
www.escolaacelera.com.br
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O primeiro Desafio de Apps aconteceu em Janeiro e foi um sucesso. 
Foram mais de 30 jovens de 12 a 17 anos participando e criando 
aplicativos para resolver problemas diversos. Em Julho vai acontecer 
o segundo desafio e você já pode se preparar para participar. Mais 
informações em escolaacelera.com.br/desafio-de-apps

Play Business: Crianças de 
9 e 10 anos praticam habilidades, 
comportamentos e atitudes 
empreendedoras a partir de 
dinâmicas curtas e lúdicas 
seguidas de reflexões ricas sobre 
suas ações.

Habilidades Empreendedoras: 
Pré-adolescentes de 11 e 12 anos 
vivenciam experiências simuladas 
de empreendedorismo em 
situações de negócios, resolução 
de problemas, desafios e muito 
mais.

Startup Founders: Jovens de 
13 a 17 anos vivem uma jornada 
de desenvolvimento de uma 
startup de verdade saindo do zero, 
identificando problemas, pensando 
soluções e deixando tudo 
pronto para lançar no mercado.                  
www.escolaacelera.com.br

2º Desafio de apps

Play Business: 
Crianças de 9 e 10 anos praticam 
habilidades

Habilidades 
Empreendedoras: 
Crianças de11 e 12 anos praticam 
habilidades

Startup Founders: 
Crianças de 9 e 10 anos praticam 
habilidades
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Fontes de pesquisaParceiros

Participe dos eventos abertos
Ao longo do ano, a Acelera organiza eventos abertos para pais, 

filhos e outros interessados em empreendedorismo. Aproveite essa 
oportunidade para conhecer a Acelera e abrir a cabeça dos seus 
filhos para temas relacionados ao mundo empreendedor. Além do 
Acelera Day, tradicional evento de apresentação final dos projetos dos 
alunos, realizamos também Meetups, que são encontros de conteúdo e 
networking entre pais e filhos. Veja nosso calendário em escolaacelera.
com.br/calendario

Oficinas de Férias
No intervalo entre as aulas do colégio, as oficinas da Acelera são 

um sucesso. Durante uma semana, crianças de 8 a 12 anos participam 
de workshops com duração de uma manhã cada. Confere como está a 
programação para as próximas férias em escolaacelera.com.br/ferias

81 99877.4004
www.escolaacelera.com.br
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 Fiquem 
l igados!

# Agenda 2019
Colônia de Férias Maker.                  

Na ABA Aflitos e ABA Boa Viagem

Nova temporada Maker School

Saiba mais:
www.fablabrecife.com

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

Os alunos da Global School 
estão cada vez mais imersos no 
laboratório de fabricação digital 
na ABA. No ano passado, cada 
turma do Fundamental construiu 
projetos alinhados com os temas 
que estavam sendo desenvolvidos 
em sala. Foram foguetes, moradias, 
protótipos de soluções para 
problemas reais e robôs. Usaram 
placas eletrônicas, cortadora a 
laser, madeira, canos e muitos 
outros materiais para colocar a mão 
na massa de verdade! Em 2019, 
os projetos iniciaram com muitas 
ideias, construções e desafios 
para resolver problemas reais das 
casas, escolas, cidades e países.

Global School invade o Fab Lab

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmbuRJRD
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A Estação do Brum, 
sede dos Guardiões da 
Justiça, está ameaçada. 
Nossas memórias estão 
em perigo e só um verdadeiro Guardião da Justiça será 
capaz de ajudar! Precisamos agir para proteger a nossa 
história. Faça a manutenção da Estação e recupere as 
memórias que ela guarda.

Guardiões da Justiça é um jogo em fase de 
desenvolvimento direcionado ao público infantil, que 
busca desenvolver a conscientização sobre a preservação 
do Patrimônio Histórico e Cultural de Pernambuco 
enquanto apresenta conceitos relacionados ao Frevo, 
Cangaço, Capoeira e Escravidão. O jogo contará 
com elementos de acessibilidade para crianças com 
deficiências físicas e intelectuais.

Guardiões da Justiça é uma realização da Tangram 
Cultural em parceria com o TJPE e apoio cultural da ABA 
Global Education.

Mais um evento foi promovido pela ABA, 
neste semestre. Foi a abertura da segunda 
edição do Game Jam das Minas, uma maratona 
de desenvolvimento de games focada no 
público feminino, que aconteceu em abril. 

A ABA recebeu o Game Talk das Minas, 
uma roda de conversa com mulheres 
profissionais do mercado de jogos digitais 
Pernambucano, que abriu a rodada de 48 
horas de workshops e palestras dedicadas ao 
design e desenvolvimento de jogos. O Talk foi 
mediado por Ana Flávia Ferraz (Coordenadora 
de TI da ABA & da School4Life) e teve como 
debatedores Aline Cesário, produtora sênior 
na Manifesto Games; Natália  Barreto, Lead 
Marketing da Manifesto Games; Tatyane Calixto, 
professora (AESO, IJCPM) e desenvolvedora do 
studio Lumine; e Giulia Cavalcanti, Diretora de 
Arte da PUGA.

Gardiões da 
JustiçaGame Jam das Minas

Centro para o 
desenvolvimento de 
gestores e professores de 
escolas do ensino básico, 
com realização de cursos, 
workshops, palestras e 
congressos.
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EDUCAÇÃO E CARREIRA NO EXTERIOR 

É o mais completo centro de orientação para estudos e carreira 
internacional do país. O GlobEducar é o escritório oficial do 
EducationUSA, em Pernambuco e realiza testes e certificações 
internacionais para a admissão em universidades no mundo. 
Desenvolve ainda o Programa de Português e Estudos Brasileiros para 
Estrangeiros.

A 5ª Edição da Feira 
EducationUSA em Recife reuniu 
aproximadamente 400 estudantes 
interessados em estudar nos 
EUA. O evento foi realizado em 
parceria com o Consulado dos 
Estados Unidos e contou com a 
participação de 10 universidades 
americanas e de representantes 
do ETS (TOEFL e GRE) e do ACT, 
principais testes internacionais 
de admissão para graduação e 
pós-graduação. Os participantes 
também puderam assistir palestras 
informativas sobre diversos temas 
como preparação de candidatura, 
bolsas de estudo e vistos de 
estudantes. 

Feira EducationUSA 2019

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmCTD47C                Vídeo: https://youtu.be/Rg6efX3BaBY
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Em Janeiro, a ABA realizou 
mais uma edição do MIT Global 
Teaching Lab com ênfase nas 
áreas de Maker, Robótica e Coding. 
Este ano, o programa contou 
com participação de 3 alunos 
do MIT (Shannon, Enriko and 
Maritza) que lideraram atividades 
durante duas semanas na ABA 
Aflitos. Na primeira semana, 
50 alunos do Access Program 
participaram das oficinas e na 
semana seguinte, 18 participantes 
selecionados puderam aprender 
com os ensinamentos de uma das 
melhores universidades do mundo. 

Voltado para alunos de ensino 
médio, o Global MIT Teaching Lab 
é uma iniciativa do MIT-BRAZIL e 
através da parceria com a ABA 
realiza o programa anualmente em 
Recife.  

A ABA Alumni Mariana Amorim conquistou o PhD da Universidade 
de Cornell (EUA) em Sociologia da Família e Política Social. Mariana 
foi aluna da ABA desde o Kinder e seguiu conosco até o TOEFL 
Prep. Graduou-se em Administração pela UFPE e realizou mestrado e 
doutorado nos EUA com bolsa. 

Parabéns, Mariana! 

MIT promove Workshops em Maker, Robótica e Coding

Mariana Amorim (centro)

Fotos: https://flic.kr/s/aHskMSX2GP / https://flic.kr/s/aHsm8GewFF 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4ENxGrDpjm8
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Em Junho, a ABA recebe grupo de 9 Jovens Embaixadores 
Americanos em Recife! O programa Jovens Embaixadores Americanos 
é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e tem 
por objetivo estreitar os laços de amizade entre os dois países a partir 
de interações culturais entre estudantes americanos e brasileiros. O 
programa é realizado em parceria com centros binacionais Brasil-EUA e 
desenvolve atividades de justiça social, educação e cultura para jovens 
de ensino médio americanos. 

A ABA é parceira da Embaixada Americana para este programa 
e coordena as atividades em nossa cidade. Dentre as atividades 
realizadas, estão: ações de voluntariado nas ONGs Pequenos Profetas 
e Saber Viver, visitas a centros culturais e marcos das cidades de Recife 
e Olinda e atividades interculturais em escolas públicas e privadas da 
região, além de atividades com alunos da ABA e Global School. 

Jovens 
Embaixadores 
Americanos em 
Recife

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:

ABA GLOBEDUCAR
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Certificações           

ECCE e ECPE
Congratulations!

Mais de 20 alunos da ABA são os mais novos alunos 

proficientes em Língua Inglesa de Recife! Os alunos 

atingiram o nível máximo de habilidade linguística e 

receberam o Certificado de Proficiência da Universidade de 

Michigan (ECPE)! Além do ECPE, alunos da ABA novamente 

obtiveram 100% de aprovação no Exame de Competência 

em Língua Inglesa (ECCE)! 

A ABA é parceira da Universidade de Michigan desde 

1990 e administra os exames ECCE, ECPE, MET e MET Go! 

Parabéns                         

a todos os alunos             

e professores por 

mais essa vitória! https://www.flickr.com/gp/estudenaaba/C1g318
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Experimento Day
Aconteceu em março, na ABA Aflitos, a etapa Recife do Experimento 

Day, um super evento sobre intercâmbio que realizado em algumas 
capitais do Brasil, com palestras e muita informação sobre Summer 
Camps, Programas para Famílias e Programas de Intercâmbio de Férias 
para Adolescentes. 
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Nos cursos da Experimento, 
você terá a oportunidade única 
de desenvolver habilidades 
do idioma no país onde ele 
é falado. São 9 diferentes 
línguas em mais de 20 países 
nas mais renomadas escolas. 
Os cursos acontecem durante 
todo o ano, com datas  
de inicio semanais. 
Para jovens e adultos a partir  
de 16 anos, com duração  
a partir de 2 semanas. 

CURSO DE IDIOMAS

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

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

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

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

Os programas de formação 
 

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

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

INTERCÂMBIO?
VIAJE COM A EXPERT!

FALE COM UM EXPERT 

WWW.EXPERIMENTO.COM.BR

CAMILA ZAMBONI,
EXPERIMENTER, EUA

PROGRAMA DE FÉRIAS HIGH SCHOOL STUDY ABROAD FORMAÇÃO PROFISSIONAL

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

CURSOS DE IDIOMAS  
E PROGRAMA DE FÉRIAS

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

Experimento Aflitos: (81) 3426-9050 | Experimento Boa Viagem: (81) 3325-4285
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Em 2019 promovemos a 
expansão da infraestrutura da 
Global School, com a inauguração 
do novo refeitório e do novo parque 
e, ainda, a criação do ginásio de 
esportes, proporcionando ainda 
mais conforto e versatilidade para 
nossos alunos.

ABA Global 
School 
amplia 
estrutura

WORLD SC
H
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As equipes de professores e coordenação da Global School 
participaram em janeiro do curso Effective Lesson Design in a Student-
Centered Classroom, ministrado por Diego Tejas, treinador oficial do 
IB PYP. O curso oportunizou momentos de reflexão sobre a prática 
pedagógica.

Em janeiro, em parceria 
com o FabLab, aconteceu a 
Oficina Maker Mind Formação de 
Educadores. Foi um workshop 
com 8 horas de experiências no 
universo do “fazer”, estimulando 
em nossos educadores a adoção 
de um mindset maker e fazendo-
os colocar a mão-na-massa para 
gerar soluções desconstrutivas 
e criativas com a visão de uma 
escola inovadora. Além de 
entrar em contato com métodos 

Durante o mês maio, A Global School recebeu, pela segunda vez, os 
canadenses Stewart Shinnan e Arpi Babaian, consultores educacionais, 
membros da equipe acadêmica da Maple Bear mundial. Foi um mês 
intenso de trabalho com observações frequentes de aula, e interações 
com os professores, coordenação e alunos. 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES - Maker Mind 

Maple Bear In-School Training 

Curso com treinador IB

colaborativos e novas abordagem 
de Design Thinking, nossos 
professores aprenderam brincando 
e utilizando diversos materiais, 
ferramentas, técnicas e máquinas 
de Fabricação Digital. Tudo isso 
em uma oficina ágil, colaborativa 
e com muita tecnologia e 
criatividade. Ao final dos trabalhos, 
os professores já estavam 
programando como inserir este 
aprendizado para os projetos deste 
ano com seus respectivos alunos.
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A busca por trazer as 
melhores práticas educacionais no 
mundo para a ABA Global School 
resultou na inserção da tecnologia 
Apple para a sala de aula do Year6, 
através do  One-to-One Program. 
Com o projeto, todos os alunos 
do Year 6 passaram a utilizar 
um iPad como um instrumento 
adicional em suas atividades de 
aprendizagem. Os aparelhos são 
voltados ao uso pedagógico e 
possuem recursos criados pelos 
professores e apps voltados para 
criação, produtividade e geração 
de conteúdo. Toda nossa equipe 
de professores do Fundamentel 2 é 
certificada como Apple Teacher!

A escola e a família são duas 
instituições fundamentais para o 
desenvolvimento das crianças, 
atuando de forma parceira e 
complementar no crescimento 
físico, intelectual e social delas. 
Sendo assim, neste ano criamos 
o “Sharing Moments”, espaço 
destinado para discutir temas 
relevantes com a comunidade 
escolar.

Os “Sharing Moments” serão 
conduzidos ao longo do semestre 
pela psicóloga Lúcia Freire e sua 
equipe. A proposta é composta 
por momentos  em separado com 
alunos, com as famílias e a equipe 

Tecnologia Apple 
disponível para o Year 6 

Escola e Família
de professores, psicólogas e 
coordenação.

Os alunos do Year 5 
participaram, falando sobre os 
acontecimentos do cotidiano 
e sobre os fatos da vida. Uma 
troca positiva de escuta, fala e de 
aproximação através do diálogo. 
O apoio e a solidariedade entre 
eles geraram sabedorias para a 
construção da convivência diária 
na escola.

As famílias do Year 4 e Year 
5 participaram, trazendo seus 
desejos e dificuldades numa troca 
positiva de escuta ativa do outro, 
num espaço coletivo, resgatando 

o saber através da vivência em 
grupo.

As equipes de professores, 
psicólogos e coordenadores 
buscaram uma construção 
dialogada das experiências 
vividas, sentidas, apreendidas 
com as demandas desse novo 
cenário em constantes mudanças e 
desafios que são as escolas.

Refletir conjuntamente 
valorizou o ambiente escolar como 
um espaço de fortalecimento 
de valores pessoais, sociais e 
profissionais. 
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Year 2 
As turmas de Year Two 

ampliaram seus conhecimentos 
sobre sociedade, trabalhando a 
importância dos relacionamentos e 
refletindo sobre o valor que todos 
têm no meio em que vivem. Além 
disso, investigaram as mudanças 
sociais através do tempo, fazendo 
conexões entre o passado, 
presente e imaginando o futuro.

Year 1
As turmas do Year One 

iniciaram neste semestre o 
trabalho com a disciplina 
de Empreendedorismo. O 
autoconhecimento é um dos temas 
mais discutidos neste começo. O 
conhecimento de si mesmo, os 
gostos pessoais, as semelhanças 
e diferenças junto aos colegas 
tornam o olhar para o outro ainda 
mais especial.

Year 5
Neste semestre, o Year 

5 trabalhou o tema "Comércio 
Internacional". Os alunos 
aprenderam os conceitos de 
importação e exportação, 
compreenderam como os países 
atuam nas suas relações de 
troca comercial e pesquisaram a 
respeito de quais produtos são 
mais importados e exportados no 
mundo.

Year 4
Os alunos do Year 4 

aprenderam o que é um "Plano 
de Negócios" e a sua importância 
para se iniciar uma empresa ou 
um projeto. Eles criaram os seus 
primeiros planos, descreveram 
os detalhes de uma empresa que 
gostariam de criar e apresentaram 
ao grupo. Foi um momento de 
muito aprendizado!

Year 3
No Year 3, os alunos 

trabalharam os conceitos de 
educação financeira. Conheceram 
a história do dinheiro, discutiram 
sobre o bom uso da mesada e 
como podem gerir melhor os seus 
recursos. Realizaram dinâmicas e 
atividades onde foram desafiados a 
decidir qual a melhor forma de usar 
o dinheiro.
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Como o mundo funciona
How the world works
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As turmas do Year 5 
consolidaram os tópicos de 
matemática estudados no 
início no ano letivo  com uma 
aula deliciosa, colorida e 
muito feliz. Através de jogos 
e resolução de situações-
problemas, as crianças 
revisaram “compare and 
order numbers”, “use place 
value to represent numbers” 
e “add and subtract 4 - digit  
numbers”. 

YEAR

 Fotos: https://flic.kr/s/aHskNEPVvi
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

Quem somos
Who we are

EARLY TODDLER

O primeiro contato com a vida escolar possibilita a ampliação de 
interações sociais e desenvolvimento holístico da criança. Durante a 
primeira unidade transdisciplinar PYP  “Who we are”, os alunos do Early 
Toddler puderam trabalhar no auto-reconhecimento e na descoberta dos 
colegas da classe e do ambiente escolar. Foram realizadas algumas 
atividades com fotos em quebra-cabeças e espelhos, que auxiliaram 
no processo de visualização facial. Os nomes dos colegas e da equipe 
também foram trabalhados através de músicas e brincadeiras e resposta 
para a pergunta “ Who is this?”. Com estas atividades desenvolvemos o 
sentimento de pertencimento no ambiente escolar e a socialização.

INTERMEDIATE

Durante o Who We Are, os 
Intermediates tiveram uma aula 
especial com os professores de 
artes. Com o objetivo de despertá-
las para a própria percepção 
corporal, as crianças investigaram 
e descobriram a simetria presente 
si mesmas. Foi um momento 
significativo para todos do 
grupo e que contribuiu para o 
desenvolvimento da unidade.
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WHO WE ARE, o Year 4  
desenvolveu um trabalho usando 
contos e fábulas para ajudar os 
alunos na construção da ideia 
central da unidade. Houve ênfase 
na compreensão e aplicação do 
perfil do aprendiz, com destaque 
para os pontos Open- minded and 
Principled. A atividade contribuiu 
ainda para estimular nas crianças o 
prazer pela leitura. 

Durante o tema 
transdisciplinar Who We Are, o 
Year One explorou a importância 
de termos uma alimentação 
equilibrada para manter a saúde 
e o bem-estar. Em sala, foi feita 
a releitura de obras do artista 
plástico Italiano Giuseppe 
Arcimboldo, que serviram de 
inspiração para as produções 
das crianças com o apoio das 
famílias. Durante a atividade, foi 
feita uma lista com os nomes das 
frutas e verduras e uma discussão 
sobre seu valor para a nossa 
alimentação. As crianças usaram a 
imaginação para criar pratos com 
frutas, em casa, com suas famílias, 
como uma obra de arte, assim 
como o fez Giuseppe Arcimboldo. 
Os pratos foram fotografados em 
casa e depois legendados em sala 
de aula, pelos próprios alunos. As 
obras foram compartilhadas com a 
comunidade escolar através de um 
mural, tornando visível o processo 
de aprendizagem. 

Giuseppe Arcimboldo

Video 1 - https://www.youtube.com/watch?v=G2g0F4mCDHA
Video 2 - https://www.youtube.com/watch?v=wI_hGWNu66c
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Compartilhando o planeta
Sharing the planet

TODDLER

JUNIOR
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Durante o tema 
transdisciplinar Sharing the Planet, 
os Toddlers aprendem sobre a 
variedade de animais que existem 
ao redor do mundo. Eles têm a 
oportunidade de vivenciar alguns 
atributos do perfil do aprendiz 
IB entre eles, caring, que são 
desenvolvidos por meio do cuidado 
com um animal vivo em sala de 
aula, pois eles precisam alimentá-
lo.

Os alunos do Junior 
estudaram sobre os vários 
membros da comunidade. 
Conversamos sobre a 
importância de cada um para a 
sociedade. Discutimos sobre as 
responsabilidades e funções das 
mais variadas profissões, e como 
elas estão conectadas. Nessa 
mesma unidade trabalhamos as 
letras associadas ao tema. As 
crianças adoraram se vestir de 
médicos, policiais, bombeiros 
e outros; e participaram das 
brincadeiras lúdicas com muito 
entusiasmo.  

O brincar promove benefícios para o 
desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico dos 
alunos e também oferece oportunidades para explorar 
e desenvolver os atributos do perfil do aprendiz IB. Em 
sintonia com as novas práticas propostas pelo Enhanced 
PYP, que valorizam e estimulam o aprendizado por 
meio do brincar, o Nursery Team tem propiciado mais 
momentos de atividades “play-based” ao longo da rotina. 
Além de mais momentos ao ar livre, os nurseries têm a 
possibilidade de explorar diversos materiais e, assim, 
exercitar sua criatividade e imaginação no processo de 
aprendizagem.   

 Fotos: https://flic.kr/s/aHsmA3KNP2



ABA GLOBAL SCHOOL

JUNIOR

Projeto Literário - Elmer, o elefante xadrez

O livro Elmer, o elefante xadrez, de David Mckee, conta a história 
de um elefante engraçado chamado Elmer, que um dia ficou muito 
incomodado com suas cores, pois ele achava que ser colorido não era 
cor de elefante. Mas logo percebeu que cada um é como é, e que ser 
diferente podia ser muito interessante, porque isso torna o "ser" muito 
especial.

As crianças conheceram a história e a partir disso, diversas 
brincadeiras e experiências foram vivenciadas em sala. Este ano o 
mascote Elmer visitou e se divertiu na casa das crianças e tudo foi 
registrado no “Diário do Elmer”.

O mais interessante é o envolvimento também dos adultos em 
conhecer o Elmer.

As crianças e os pais estavam ansiosos esperando a visita desse 
personagem que encanta a todos.

—  A visita de Elmer 
animou bastante nosso 
fim de semana. Minha filha 
ficou muito empolgada 
e querendo tirar fotos do 
Elmer com tudo e todos. Ela 
apreciou bastante e pediu 
para fazer tudo no diário, 
escrever e colar as fotos. Deu 
trabalho, mas foi muito legal. 
Agradecemos a oportunidade 
de conhecê-lo. 

—  Adoramos receber 
o Elmer em nossa casa. Meu 
filho ficou muito feliz e levou 
ele até ao supermercado e na 
casa da vovó.

— Meu filho ficou tão 
feliz que dormiu no quarto 
dele sozinho com o Elmer.

— Minha filha foi buscar 
o papai no aeroporto e levou 

o Elmer. “Quero que papai 
conheca o Elmer.”

Depoimentos:



    42 |  ABA GLOBAL NEWS | Junho 2019  www.estudenaaba.com

TEMA TRANSDISCIPLINAR

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

YEAR 3

O que significa, para você, 
pensar fora da caixa? O que 
você construiria com o formato 
de uma estrela pela metade, 
caso imaginássemos que aquele 
objeto não é uma estrela? Esse é 
o desafio “Think outside the box 
Thursday”, que os alunos do Year 
3 enfrentam semanalmente. Com 
essa atividade, vamos além do 
olhar para as habilidades artísticas 
dos alunos, queremos, na verdade, 
explorar um pensar diferente, 
inusitado, inesperado e criativo.
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MATEMÁTICA 
DOS MONSTROS

O tema Monstrinhos, que encanta e envolve as crianças, é usado 
no Y2 para apresentar aos alunos os números e suas diferentes funções 
na vida real. A literatura infantil, que mostra esses personagens de forma 
divertida e colorida, é utilizada para trazer ludicidade aos trabalhos da 
Matemática. As crianças amam!

THINK

THE BOX
OUTSIDE
THURSDAY
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Recebemos o Contramestre 
Ourinho, do Grupo de Capoeira 
ECPP, como culminância de 
trabalhos realizados com as turmas 
do Year 4. As crianças tiveram 
a oportunidade de conhecer os 
diferentes toques do berimbau, o 
atabaque e o pandeiro e, lógico, 
matar a vontade de jogar capoeira.

Num mural no segundo andar, 
ficaram expostas várias atividades 
deste projeto, mostrando conexão 

CAPOEIRA
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entre disciplinas e colocando a 
nossa cultura em evidência.

Várias atividades deste 
projeto ficaram expostas em um 
mural no segundo andar da Global 
School, mostrando conexão entre 
as disciplinas e colocando a nossa 
cultura em evidência.

YEAR 4

YEAR 2

Gestos sonoros e a geometria plana
Atividade realizada com o grupo de alunos do Year 5, consiste em 

um trabalho para desenvolver processo de composição e pulso musical, 
utilizando figuras geométricas planas como: Quadrado, Triângulo Círculo.

Esse projeto também amplia a compreensão do aluno quanto 
a formas de registro musical não convencional, tornando o processo 
criativo mais simples e com mais significado.

Os alunos do Year 2 estão discutindo ideias para preservar os 
manguezais. Em sala de aula, as crianças foram divididas em grupos que 
estão pesquisando e imaginando maneiras de limpar o lixo presente nos 
mangues da cidade. O próximo passo será colocar a mão na massa e 
tirar as ideias do papel. Em parceria com o Fablab, cada grupo irá criar 
um protótipo de seu projeto. 

MÚSICA
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CODING
Seguindo uma tendência 

nas melhores escolas no mundo, 
em 2018, a ABA Global School 
adotou o Coding em seu currículo. 
Os alunos passaram, então, a 
ser expostos ao pensamento 
computacional e aos conceitos 
de programação, assim como 
as funções e ações, raciocínio 
lógico, matemática.  Mas o ensino 
de linguagem de programação 
vai muito além disso, pois 
prepara nossos alunos - nativos 
digitais - a aprender através de 

experimentação, exercitando o 
pensar e permitindo que encontrem 
soluções criativas para resolver 
problemas para a vida, refletindo 
assim, na melhora da própria 
performance escolar. À medida 
que o nível de complexidade 
das programações aumenta, 
as crianças desenvolvem mais 
foco, organização e resiliência. 
Descobrem que errar faz parte 
do processo de aprendizado e 
que é importante saber extrair o 
máximo de seus erros. Trabalhando 

transdisciplinarmente, inserimos 
problemáticas de códigos de 
temas de ciências, nutrição, e 
ainda um projeto final com um 
game dos Global Goals(https://
www.globalgoals.org), onde 
trouxemos para as aulas as metas 
assinadas pelos líderes mundiais 
em 2015, na qual escolhemos Life 
Below Water (Como cuidar dos 
nossos Oceanos, Mares e Vida 
Marinha). 
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Year 3:  Os alunos começam o 
ano com os pilares do pensamento 
computacional formando assim 
a base das linguagens de 
programação e pensamento lógico. 
Sequência é o primeiro conceito 
que praticamos, inserido de forma 
transdisciplinar com as ciências, 
tarefas do dia-a-dia e outras. 
Este é o primeiro passo para a 
resolução de problemas, através 
do qual os alunos aprendem que 
podemos ter vários processos 
diferentes e obter o mesmo 
resultado. O uso dos iPads é 
diário e acontece naturalmente. 
Mesmo assim, acrescentamos 
atividades “desplugadas”, ou seja, 
tarefas realizadas sem o uso de 
equipamentos de tecnologia, de 
acordo com a maturidade dos 
alunos. Tudo isso de forma lúdica, 
resolvendo puzzles e brincando.
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Year 4: Com os pilares da 
programação sedimentados, 
nosso foco no Year 4 está na 
criação. Os alunos começam a 
construção de projetos no Tynker, 
criando desde os personagens 
com seus movimentos, ações, 
danças e pulos, e ainda com a 
prática dos conceitos básicos 
para a construção de um game. O 
processo de ideação caminha junto 
com a criatividade, pois os alunos 
criarão os cenários, movimentos e 
personagens.

Year 5: Solidificando os conceitos 
de composição, decomposição e 
abstração, os alunos irão exercitar 
usando os puzzles já com um 
grau maior de maturidade. Tudo 
agora é resolução de problemas 
em algum planeta, para o qual 
pode haver diversas formas de se 
chegar ao objetivo em comum. São 
inúmeras possibilidades em que 
os alunos podem usar bastante o 
pensamento computacional e com 
toda criatividade da ferramenta 
educacional.
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Você quer um lugar para 
experimentação, erros, discussão 
de soluções e com muita mão na 
massa? Esse é o ABA Geek Club, 
um clube onde Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Artes e Matemática 
são vividos na prática.

Nos nossos encontros, as 
atividades são student-centered 
e são os alunos quem guiam 
as atividades, o tempo todo 
utilizando o inglês de forma 
comunicativa. Então, nada melhor 
que inaugurarmos o club com o 
nosso satélite natural. Isso mesmo, 
nosso primeiro encontro foi sobre a 
criação de uma base lunar - nosso 
primeiro voo nesta prática de 
STEAM. 

Com objetivo de criação de 
um local para morar na lua, nossos 
pesquisadores foram estimulados 
a pensar nas condições climáticas, 
gravidade e estruturas para 
construção além de vida lunar. 
Claro que a criatividade se juntou à 
tanta pesquisa, assim como nossos 
"little robots", que testaram o 
ambiente lunar criado pelos alunos.

 Fotos: https://flic.kr/s/aHsmy4HuCh

Então, pensou-se em um 
clube de experiências reais, 
divertidas e inventivas. Surgiu o 
ABA Geek Club.
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1.  Inspirados no Carnaval, os alunos do Year 4 A e B trabalharam 
um pouco da nossa cultura local, através do Maracatu. Vimos 
personagens e vídeos com apresentações e ouvimos música. Após essa 
imersão, os alunos criaram os Reis e Rainhas do Maracatu. Utilizando 
a técnica bidimensional do desenho, cada criança fez a sua ilustração, 
misturando imaginação e observação de fotos e vídeos. 

2. Nas aulas de artes do Year 6, abordamos “cultura, expressão e 
arte”. Trabalhamos os conceitos culturais, com o foco em aspectos da 
cultura pernambucana; foi dado foco aos artistas Bajado e Militão dos 
Santos, suas influências, técnicas e curiosidades a respeito. Levamos 
para a sala de aula uma tela original do artista Bajado, para os alunos 
fazerem apreciação e leitura e observarem as características que marcam 
os trabalhos do artista. Munidos com as referências apresentadas nas 
aulas, os alunos fizeram releituras de obras de Bajado e Militão dos 
Santos executando suas impressões pessoais em seus respectivos 
trabalhos. 

O after-school program Global 
Scholars é oferecido para alunos 
do Year 5 e do Year 6. O curso 
acontece nas sextas e este ano tem 
como tema World of Water. Nossos 
alunos têm pesquisado sobre o 
uso da água, sua importância e 
necessidade de preservação deste 
precioso bem.  

Nossos alunos interagem 
com crianças de diversas partes 
do mundo e trocam opiniões sobre 
essa problemática, assim como 
compartilham saberes sobre o uso 
da água em diversas culturas.

ARTES

Global Scholars

CORPO E MOVIMENTO

Na escola, as crianças têm 
a primeira noção do que é viver 
em sociedade. Desta forma, é 
fundamental que elas possam 
identificar os limites de suas ações 
físico-cognitivas. Nas aulas de 
Corpo e Movimento, foi enfatizado, 
através da prática esportiva e do 
diálogo,  o quão importante é que 
regras sejam respeitadas para que 
alcancemos a harmonia dentro e 
fora da sala de aula.

A importância das regras e 
combinados para estabelecer a 
harmonia
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Primeiro dia de aula é sempre cheio de expectativas e 
muita empolgação. Aos poucos, os alunos foram enchendo 
os corredores e salas de aula com sua natural alegria. Foi 
muito bom rever os rostinhos dos antigos e a curiosidade no 
olhar dos novatos e pequeninos do Early Toddler.  O sorriso 
aberto e sincero das crianças é a certeza de que essa 
empolgação será a tônica do aprendizado em 2019. 

Animação, alegria e muito frevo! 
Foi assim a manhã carnavalesca 

da ABA Global School. As 
crianças e seus familiares caíram 

no passo, embalados pelo 
clássico Vassourinhas. E para 
repor as energias, nada mais 

saudável que um lanche tropical 
com frutas e sucos. 
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WELCOME

 CARNIVAL

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmvd8Cbm
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7-l_tZbZmdA

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmBKsWjW          Vídeo: https://youtu.be/94_p9nCGBmE



 www.estudenaaba.com     ABA GLOBAL NEWS | Junho 2019  | 49 

FO
TO

S
: A

C
E

R
V

O
 M

E
D

IA
_L

A
B

ABA GLOBAL SCHOOL

Foi um dia de muita 
movimentação, com as crianças 
vestidas de verde em homenagem 
ao Saint Patrick’s, realizando 
atividades de caça ao tesouro e 
conhecendo um pouco da cultura 
irlandesa. 

Saint Patrick’s Day

 Fotos:  https://flic.kr/s/aHsmaTH4g2
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                  Os festejos juninos da ABA Global 
School serão celebrados no mês de junho.  A 
culminância acontecerá numa grande festa com 
apresentação das crianças, traduzindo de forma 
graciosa os ritmos e danças do São João. 

Momento único para 
as mães da ABA Global 
School que, junto seus filhos, 
festejaram a beleza de 
ser a semente de um novo 
amanhã.

Mother’s Day

Mom, the seed of a new 
tomorrow

 Fotos: https://flic.kr/s/aHsmDioeHz
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