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O mundo pede mais.
Mais do presente e do futuro.

Mais de nós.
Mais do que conexões. Relações.

Mais do que capacitar.
Educar Bem para o 

Bem-estar comum da sociedade global.

editorial

Centro completo
de educação
global

A pandemia causada pelo Covid-19 mostrou 
como o mundo é interconectado, competitivo, 
complexo, definitivamente um mundo VUCA, sigla 
para Vulnerability, Uncertainty, Complexity and 
Ambiguity (volatilidade, incerteza, complexidade e 
ambiguidade).

Nesse mundo, a ABA prioriza a Educação para 
uma Cidadania Global, contando com uma equipe 
criativa, competente, consciente, comprometida 
com a criação de comunidades de cidadãos, líderes 
e empreendedores que compreendam como o 
mundo funciona, respeite suas desigualdades, e 
atue para que ele seja melhor.
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Para esse propósito, investimos 
continuamente em um Centro comple-
to de educação global, com a visão de ser 
referência mundial. Para isso, nos conec-
tamos com redes globais, aprendendo 
com elas, e criando uma infraestrutura 
com recursos e serviços diferenciados e 
únicos no país que vivemos.

No cenário que vivenciamos, o in-
glês fluente é pré-requisito para quem 
quer ser e fazer Mais: viabiliza aprendiza-
dos e boas oportunidades para a cons-
trução de uma vida e carreira de sucesso.

A ABA, com seus 32 anos, tem 
história que comprova competência 
em preparar o aluno para o propósito 
de formar bem para o bem. Com uma 

metodologia exclusiva, o aluno aprende 
muito mais do que Inglês ou as discipli-
nas escolares. O desenvolvimento das 
habilidades do século 21, consciência 
global, e participação em projetos para 
o mundo real, colabora na construção 
de um cidadão: questionador, autocrí-
tico, comunicador confiante, empático, 
ponderado, com senso crítico, bons prin-
cípios, ótimos conhecimentos, mente 
aberta e capaz de assumir riscos, liderar, 
empreender.

Assim, a ABA é Mais do que um Cur-
so de Inglês. Mais do que uma escola.

ABA é muito mais. 
O centro completo de 

educação global

A única que faz parte das
redes internacionais:

Y 2020    A
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EXPANSÃO

O ano de 2020 marca outra gran-
de expansão da ABA Global Education, 
com a inauguração do novo prédio, si-
tuado à Av. Santos Dumont, 300, com 
moderna infraestrutura e tecnologia 
de ponta, que vai abrigar o Centro de 
Inovação da ABA, Espaço para Even-
tos e o Coworking Hub Plural.

Centro de Inovação

Centro de inovação
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Centro de inovação

De 27 a 29 de Janeiro, a ABA/GlobEducar em parceria 
com o MIT Brazil, realizou a 5ª Edição do Programa ABA MIT 
Teaching Lab. O Programa é fruto de uma iniciativa do MIT 
Brazil e ofereceu workshops intensivos em STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Math) ministrados por 4 
alunas de uma das melhores universidades do mundo, o MIT. 
As atividades realizadas foram totalmente baseadas em pro-
jetos colaborativos e além das hard skills os alunos desen-
volveram habilidades de liderança, colaboração, criatividade, 
resolução de problemas e trabalho em equipe. 

Você já conhece
    a School Agenda? 

   Este é um aplicativo desenvolvido pela 
ABA para facilitar a comunicação entre a 
escola, professores e gestores. Com ele, você 
poderá entrar em contato direto com o profes-
sor ou com a coordenação, receber todos os co-
municados e se manter informado sobre o que foi 
trabalhado em sala de aula.

   Antes, ele estava habilitado para ser usado apenas 
pelos nossos alunos de KIDS, Pre-Teens e Builders. Diante 
da necessidade das pessoas ficarem em casa, seu uso foi 
ampliado para todos os níveis e agora qualquer aluno da ABA 
poderá entrar em contato com o professor, coordenação ou 
direção, tudo de forma muito rápida e simples.

   Além disso, você ficará informado sobre tudo o que está 
acontecendo na ABA: datas e comunicados importantes 
e programação cultural. Para ter acesso a todo este 
conteúdo, basta procurar pelo aplicativo ABA Global 
School Agenda, na apple store ou google play, 
fazer o seu download e seguir o passo a passo 
para se cadastrar.

       Se ainda não baixou,
   faça isso e usufrua das vantagens.
Fique bem informado!
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O  Acelera no Vale é um programa de imersão no Vale do Silí-
cio, na Califórnia. Durante 10 dias, jovens, entre 13 e 17 anos, vivenciam 
uma experiência no maior centro de inovação do mundo. A imersão 
é baseada em três pilares: Educação, Negócios e Cultura. Em julho de 
2019 a Acelera acompanhou um grupo no Vale do Silício. Durante a 
imersão os jovens visitaram as sedes das maiores empresas do mun-
do (como Google, NVidia, Plug and Play e Apple), e conversaram com 
executivos e empreendedores do ecossistema. Em julho de 2021 um 
grupo de 20 jovens embarcarão em nova jornada do programa.

No primeiro semestre ex-
pandimos o nosso programa, 
passando a ofertar cursos tam-
bém para crianças do 2º e 3º 
ano do Ensino Fundamental. 
Esse novo curso é o  Super Kids , 
e o tema foi a Criatividade.

A Acelera realiza mensalmente 
meetups em diferentes empresas e 
centros de inovações de Recife, com 
o objetivo de debater sobre empre-
endedorismo e desenvolvimento de 
habilidades empreendedoras. Parti-
ciparam: Germana Uchoa, criadora 
do Garimpo, Erick Albuquerque, di-
retor executivo no Instituto Inspiran-
do Sonhadores, Renan Hannouche, 
Cofundador do Gravidade Zero e do 
Lets Sistemas, Návila Teixeira, CEO do 
Transforma Brasil, entre outros. 

Meetup 

Super Kids

aba empreendedorismo
CENTRO DE INOVAÇÃO
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Adote um Empreendedor
A Acelera lançou o programa  Ado-

te um Empreendedor , um projeto que 
proporciona para jovens que estudam 
em escolas públicas oportunidades para 
aprender sobre empreendedorismo. O 
programa funciona da seguinte forma: jo-
vens se cadastram, e através dessa inscri-
ção poderão receber uma bolsa de estu-
dos anual, na Escola Acelera. Essas bolsas 
são financiadas por pessoas físicas e jurí-
dicas que tenham interesse em colaborar 
com o projeto. O valor mínimo mensal 
para a doação é de R$30,00. Além da bol-
sa de estudos, os alunos matriculados re-
cebem também auxílio transporte.

No período de quarentena, a Acelera enviou para 
casa dos alunos dos cursos SuperKids, Play Business e 
Changemakers a  Acelera Box , um kit desenvolvido pela 
Acelera que tem como objetivo dar continuidade ao de-
senvolvimento de habilidades das crianças e jovens em 
casa.O kit do mês de Junho teve como tema criativida-
de e foi composto por atividades, dinâmicas e jogos para 
serem realizados junto com a família. A cada mês, será 
desenvolvida uma habilidade na Acelera Box.  

Por conta da Pandemia, a Acelera 
teve as suas atividades adaptadas para 
o online, com o objetivo de dar conti-
nuidade ao desenvolvimento de habili-
dades nas nossas crianças e jovens, em 
de casa. Realizamos desafios, ativida-
des, vídeos e aulas online.

Durante as férias de janeiro foi criado na ABA Aflitos 
o  AceleraRoom , uma sala com uma série de desafios que 
precisavam ser realizados em até 20 minutos com o obje-
tivo de desvendar um mistério e cumprir a missão progra-
mada. Essa foi uma oportunidade para crianças apartir dos 
9 anos exercitarem habilidades como inteligência emocio-
nal, trabalho em equipe e criatividade na prática. 

Acelera room

Acelera box

Aulas Online

aba empreendedorismo
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Para contribuir com as famílias e parceiros na 
área da educação, nesse período de isolamento 
social, a Maker School do Fab Lab Recife criou uma 
série de conteúdos, dicas de projetos, atividades 
e outras formas de compartilhar com toda a co-
munidade experiências de educação maker que 
podem ser úteis neste momento. 

A partir da cultura que influenciou diretamen-
te o Movimento Maker - a cultura do Faça Você 
Mesmo (Do It Yourself) - as crianças podem re-
alizar atividades em casa, sozinhas ou com fami-
liares. Nós, que trabalhamos com educação, sa-
bemos como momentos de criatividade e mão na 
massa podem transformar o dia a dia e melhorar 
as relações familiares.

No blog do site do Fab Lab Recife (www.fa-
blabrecife.com) você encontra tutoriais de oficinas 
do Teatro de Sombras, Carrinho de Bexiga, Robô de 
Sucata, Árvore da Vida, Elevador de Brinquedo, Cor-
rida de Bolinhas, etc. No instagram (@fablabrecife), 
fizemos vídeos com dicas de como usar ferramentas 
online de modelagem 3D e programação, realizados 
pela equipe de Educação Maker, e como forma de 
estímulo para quem está começando a experimen-
tar essas tecnologias, compartilhamos projetos bem 
legais, feitos pelas crianças na Maker School ABA.

No site do Fab Lab Recife, disponibilizamos tam-
bém, gratuitamente, um eBook sobre Cultura 

Maker. Compartilhar com outras pessoas o que fa-
zemos - e o que sabemos sobre fazer - é a única for-
ma de entender verdadeiramente o que é ser maker. 
Por isso, compartilhamos com o público em geral, 
crianças e adultos, um pouco da nossa experiência 
com educação, aprendizagem ativa e experimen-
tação mão na massa. O eBook é apenas uma intro-
dução, um conteúdo para quem se interessa pela 
Cultura Maker e quer saber um pouco mais sobre o 
assunto. Um primeiro passo! 

Ainda durante a quarentena, gestamos um novo 
projeto planejando e experimentando como levar 
práticas da Maker School para o mundo virtual, 
propondo desafios makers para crianças e jovens. 
Nesse processo, estudantes irão desenvolver tam-
bém seus próprios talentos e habilidades necessá-
rias para atuar no presente e no futuro que, por sinal, 
já chegou. Em breve o Fab Lab Recife divulgará todas 
as informações e novidades sobre ações para o se-
gundo semestre.

Para ter acesso aos conteúdos das oficinas:

A Maker School com o Fab Lab Recife

fablabrecife.rds.land/maker-school-em-casa
Site: www.fablabrecife.com/blog/

Instagram: @fablabrecife

CENTRO DE INOVAÇÃO
fab lab
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• Compreender a 
comunidade, a cidade, 
estado, país onde vive, 

considerando indicadores 
e referências mundiais.

• Aprender globalmente 
para agir localmente

• Agir localmente para 
influenciar globalmente

• Ser um Cidadão 
responsável, competente, 

consciente e com 
habilidades do século 21.

• Aprender sobre as 
melhores práticas e 

sistemas educacionais

• Ser um contínuo aprendiz

• Ser preparado para 
liderar ações locais e 
globais para resolver 

problemas

• Impactar comunidades 
positiva e globalmente

Propósito:

Fomentar a 
Consciência 
Cidadã Global

Educação Global Consciência Global Liderança & 
Empreendedorismo
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Prêmio Educador Nota 10
Redjane Andrade, professora da rede 

pública de Pernambuco e ex-aluna da 
ABA  é finalista do Prêmio Educador Nota 
10, na edição 2020, na categoria Língua 
Estrangeira (Ensino Médio) com o projeto 
Dignity Studies Here, que foi implantado 
por ela na escola EREM Dom Sebastião 
Leme (Recife-PE). Redjane destaca que 
sua experiência como aluna na ABA 
no curso de Formação de Professores, 
o livro “Educação Cidadã Global” (de 
Eduardo Carvalho) e orientações do Prof. 
Francisco Gomes de Matos, Presidente 
do Conselho da ABA, foram decisivos 
para a idealização do projeto. “O tema 
sugerido pelo professor Gomes de Matos 
era inovador e pouco convencional para 
trabalhar com jovens entre 13 e 16 anos 
de uma escola publica na periferia de 
Recife” complementa Redjane.

Prof. Francisco Gomes de Matos é cofundador da World Dignity 
University e autor do livro Dignity: A Multidimensional view

Disponíveis em:
www.amazon.com.br

Publicações do ABA team

centro de cidadania global
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No final de 2019, Matthew 
Hande, um dos primeiros profes-
sores da ABA, decidiu se aposen-
tar. Assim, durante a confraterni-
zação de final de ano, em clima 
de muita saudade, mas também 
de muita alegria pela sua linda 
trajetória na ABA, fizemos uma 
homenagem a Matt (como ele 
é carinhosamente chamado), 
entregando-lhe um book que 
relembrava um pouco de sua 
história na ABA. Foi um momen-
to emocionante para todo o ABA 
Team, Matt e seus familiares.

Homenagem a 
Matthew Hande

Confraternização ABA 
Team (2019) | Orquestra 

Cidadã
Em dezembro de 2019, realiza-

mos nossa tradicional confraterni-
zação do ABA Team, na Unidade da 
ABA Aflitos. Um momento impor-
tante, em que toda a equipe se une 
para agradecer e celebrar as con-
quistas do ano. Na ocasião, além 
do buffet com comidas e bebidas, 
tivemos atração artística muito es-
pecial: Apresentação da Orquestra 
Criança Cidadã, que, como o nome 
já diz, é composta apenas por “pe-
quenos” grandes músicos.
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cultural center

Em 2020, o ABA Drama Club chega à incrível 
marca de 10 anos de teatro musical! E para co-
memorar em grande estilo, faremos uma super 
retrospectiva de todos os espetáculos encenados 
por nossos alunos neste período, com o ABA Dra-
ma Highlights: o grupo deste ano gravará uma mú-
sica de cada uma das 9 edições passadas do Dra-
ma. Vai ser uma imensa homenagem a todos que 
vivenciaram e vivenciam esse projeto. A produção 
final destas gravações acontecerá em novembro 
de 2020.

E tem mais, o espetáculo de nossa Edição 10 
será o musical Aladdin! As audições aconteceram, 
os personagens foram distribuídos e os ensaios, 
mesmo com o isolamento social, estão aconte-
cendo em formato remoto - pois o espetáculo 
não pode parar! Porém, em função deste cenário 

ABA DRAMA Club 2020 e 2021

Retrospectiva

da Pandemia, teremos uma mudança em nossa 
agenda, com esta apresentação acontecendo 
apenas em junho de 2021! Guarde aí sua expecta-
tiva e continue acompanhando o Drama Club nas 
redes sociais. Stay Tuned!   
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Durante as aulas não presenciais, projetos 
foram repensados para que o aluno continuas-
se sua jornada de aprendizado da melhor for-
ma possível.

Habilidades do Século XXI & Mindfulness:  o inglês 
como instrumento para o desenvolvimento de habilida-
des do século 21 - criatividade, comunicação, pensamento 
crítico e colaboração - das técnicas de mindfulness, que 
potencializam a aprendizagem sócio-emocional.

Cidadania & Consciência Global: estímulo à capaci-
dade de observar a si próprio e ao mundo. O cidadão glo-
bal é autocrítico, criativo, proativo, empático, ponderado, 
com bons princípios, possui mente aberta, é questiona-
dor, fluente em Inglês e um contínuo aprendiz. 

Na ABA, o ensino de idiomas é desenvolvido através 
de uma visão holística do indivíduo, capacitando-o a 
se tornar um cidadão global, com atitude de liderança 
e empreendedorismo diante da vida. Para isto, a ABA 
implementou o English 3D. Uma metodologia moderna 
e transformadora, que leva o aluno à fluência da língua 
inglesa através de três dimensões:

Linguístico & multicultural: de-
senvolvimento da comunicação atra-
vés das quatro habilidades linguísticas 
- escutar, falar, ler e escrever - analisan-
do contextos e perspectivas, comuni-
cando ideias e agindo para tornar-se 
sujeito que faz a diferença no mundo.
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Com o tema “A Simple Act Of Noticing Can Change The 
World”, nossos alunos foram convidados a refletir sobre o papel 
que cada um de nós precisa assumir na construção de um mundo 
melhor. O convite foi também para agir como protagonistas desta 
construção enquanto cidadãos globais. O inglês foi instrumento 
nesta jornada onde os alunos, além de ampliar o seu conheci-
mento linguístico, desenvolveram também as habilidades do sé-
culo 21: criatividade, comunicação, colaboração e pensamento 
crítico. Com o tema, cada turma de teen 8 cria um filme, passan-
do por todas as etapas dessa construção: criação de um história, 
pitching, criação do roteiro, ensaios, produção, filmagem, edição. 
Mais de 1.500 alunos já vivenciaram esta experiência, que sempre 
é celebrada com uma exibição e premiação destas produções, to-
talmente autorais, em um cinema da cidade.

Aprender sobre outras culturas, ampliar os horizontes, 
desenvolver a consciência global: estes são alguns dos 
objetivos do KIDS 4 the World. Neste projeto, o inglês é ins-
trumento para que os alunos conheçam outros países em 
seus diversos aspectos  culturais, econômicos e educacio-
nais. O tema é sempre inspirado em um dos 17 Objetivos 
Globais instituídos pela ONU, onde os alunos também têm 
a oportunidade de ver o que está sendo realizado pera me-
lhoria do planeta e em quem podemos nos inspirar para 
cumprir essas metas indicadas pela ONU. 

KIDS 4

PT5 in Action

Teen 8

Neste projeto, os alunos do Preteen 5 tiveram a opor-
tunidade de usar o inglês como ferramenta para conhecer 
alguns líderes globais que fizeram ou ainda estão fazendo 
a diferença no mundo. Eles conheceram o 4º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU ( Educação de Qua-
lidade) e refletiram sobre a importância de que todos te-
nham acesso não só a uma educação de qualidade, mas 
também inclusiva. Assim, eles são convidados a despertar 
para uma cidadania global, onde todos somos responsá-
veis pela construção de um mundo melhor.

english 3d
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2020.1:

Com a Pandemia e a ne-

cessidade de migrarmos para o 
ambiente online, todos os nos-
sos projetos foram adaptados 
para esta nova realidade. Isto 
exigiu muita criatividade, ino-
vação e colaboração, não só da 
equipe, como também dos nos-
sos alunos.

O PT5 in action acontecerá 
on-line, trazendo o tema 
crowdfunding. Algo muito atual, 
relevante e inovador, que vem 
servindo como meio para realizar 
projetos importantes que estão 
impactando diretamente à 
comunidade global.

O Builders 5 também 
precisou reinventar seu projeto. 
Neste semestre, os alunos irão 
falar sobre o Objetivo Global 
da ONU número 2 (Fome Zero 
e Agricultura Sustentável) e 
abordar a culinária sustentável. 
Tudo está sendo feito com a 
ajuda das família tornando as 
reflexões ainda mais ricas e 
impactantes.

Já o Teen 8, uniu passado 
e presente para repensar o seu 
projeto. Eles criarão radionovelas, 
totalmente autorais e com 
temas igualmente relevantes. 
Posteriormente, todos os 
projetos serão disponibilizados 
para a comunidade escolar.

A ABA, em cooperação com a Embaixada dos EUA e com outros 
Centros Binacionais, está participando do BRITE, um programa 
gratuito, voltado para professores da rede pública de ensino. 
A iniciativa tem como objetivo revisar e aprender mais sobre a 
nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular), princípios meto-
dológicos essenciais, planejamento de aulas e novas metodo-
logias educacionais, incluindo o “Maker”, tema que tem crescido 
de importância na educação, não só em âmbito nacional, mas 
também no mundo.      

Graduation Ceremony  
Em janeiro, aconteceu a graduação dos alunos do programa 

Access for Teachers, concebido pelo Departamento de Estado 
Americano e implementado pela ABA, que, nesta edição, capaci-
tou 36 professores de inglês da rede pública, aprimorando suas 
práticas na língua inglesa e ampliando suas perspectivas de atu-
ação na sociedade. Ao longo do curso, além das aulas de inglês, 
os alunos tiveram a oportunidade de participar de encontros 
mensais com profissionais especialistas em diversas habilidades, 
como Design Thinking, Maker, Critical Thinking, entre outros. O 
encerramento oficial do programa aconteceu com uma cerimô-
nia para entrega dos diplomas, com a presença do Cônsul Geral 
dos Estados Unidos em Recife, John Barrett e o Diretor da ABA 
Global Education, Eduardo Carvalho.

Brazilians Innovating on the Teaching of English

english 3d
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Os alunos da ABA foram recepcionados na volta às aula 
pelo nosso mascote, o Foxy, e nossa equipe. Na primeira se-
mana de aula, os alunos celebraram o Valentine´s Day, com o 
tema All We need is love - a data é comemorada em feve-
reiro nos EUA, enfatizando a amizade. Assim, os alunos tiveram 
a oportunidade de trocar cartões entre seus colegas de turma 
para expressar a alegria em estar de volta com eles para mais 
um semestre.   

Welcome
students!  
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All we need is love: este foi o tema 
escolhido para receber de volta os nossos 
professores, em nossa Semana Pedagógica. A 
ideia foi refletir sobre o que é ser professor, o 
que é trabalhar com educação e a importância 
de praticarmos empatia, gentileza, tolerância 
durante o processo de ensino-aprendizagem. 
Além de ponderar sobre a nossa relação com a 

Welcome Teachers
-  Semana Pedagógica  -

Mother’s Day 

Para celebrar o Dia das Mães, a 
ABA preparou uma mensagem através 
de um vídeo em animação, que foi 
publicado nas redes sociais e enviado 
por e-mail. Para relembrar, pode 
visitar o link: www.instagram.com/tv/
CAA1Aveg_uU/

comunidade escolar, refletimos sobre autocuidado 
e sobre como estamos cuidando não só dos alunos, 
mas também uns dos outros e de nós mesmos. Para 
isto, convidamos a psicóloga Patrícia Rebelo para 
uma roda de conversa com os Teachers, abordando 
sobre autoestima e os desafios do universo da 
sala de aula. A programação seguiu ainda com os 
treinamentos pedagógicos e um encontro dos 
professores com Eduardo Carvalho, Diretor da 
ABA Global Education, que falou sobre os temas 
cidadania global e as perspectivas para 2020.

english 3d
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ABA Book Club
Em junho, aconteceu o pri-

meiro encontro do ABA Book 
Club. O clube de leitura foi 
pensado para os amantes dos 
livros, como uma forma de se 
conectar com outras pessoas 
e compartilhar a leitura de um 
mesmo livro exercitando as ha-
bilidades na língua inglesa, prin-
cipalmente reading e speaking. 

Nesse primeiro encontro 
os participantes puderam se 
conhecer e falar sobre seus 
hábitos de leitura, gêneros li-
terários preferidos, e suas ex-
pectativas com o clube. Todos 
ficaram muito animados.

O primeiro livro que está 
sendo lido pelo grupo é “The 
invisible man” do autor britâni-
co H. G. Wells.

A princípio os encontros 
estão sendo realizados pela 
plataforma Zoom e futuramen-
te acontecerão na biblioteca.

Para entrar no clima do Carnaval com muita alegria e 
entretenimento, desenvolvemos duas atividades Maker:

• Carnival banner - alunos das turmas dos cursos de Inglês 
do PreKinder e das turmas de Junior a Year 2 da ABA Global 
School foram incentivados a usar criatividade e imaginação para 
confeccionar  seus próprios estandartes de carnaval,  colorindo, 
desenhando e usando muito glitter e lantejoulas.

• Customização de camisas - alunos das turmas dos 
cursos de Kids e PreTeens e do Year 3 a Year 7 da ABA Global 
School customizaram camisas e criaram suas próprias fantasias 
de carnaval. Trabalharam com diversos tipos de materiais, como 
stencil, patchs de feltro, tinta, cola de tecido, lantejoula, glitter.

Maker Carnival
Let’s party this Carnival!

ABA LIBRARY
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Oscar
Para celebrar a maior festa 

do cinema nos EUA, foi realizada 
uma exposição com livros que 
se destacaram e que foram 
adaptados e lançados nas telas 
em 2020 e filmes de edições 
anteriores do Oscar.

Confira aqui, alguns que 
fizeram parte da exposição: 
Little Women, P. S. I still love 
you, Emma, The Secret Garden, 
Alice Adventures in Wonderland, 
The Goldfinch, Gone with the 
Wind, Gone Girl, Where’d You Go, 
Bernadette, entre outros.

Saint Patrick’s Week

Para celebrar esta data, as 
Bibliotecas da ABA, em parceria 
com o Centro Cultural, promoveram 
a ação do Pote de Ouro, desafiando 
os alunos a adivinharem quantas 
moedas de chocolate havia no pote 
lacrado. O aluno que chegasse mais 
próximo da quantidade de moedas, 
ganharia o pote. Também foram 
exibidos vários livros e  vídeos 
sobre a origem e celebrações  do 
Saint Patrick’s Day.

aba library

International Women’s Day Expo
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, foi criada uma 

exposição com biografias de personalidades femininas que se 
destacaram em vários segmentos da sociedade, mostrando a re-
levância destas mulheres na cultura, literatura, artes, ciências, tec-
nologia entre outras áreas. A exposição também apresentou os 
100 anos da conquista do direito de voto feminino.
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Blind date with a book
Que tal ser surpreendido(a) e escolher 

um livro sem saber seu título? Essa foi uma 
das maneiras de celebrar o Valentine’s Day 
deste ano na ABA! Foram selecionados 
livros com diferentes histórias envolvendo 
amor, romance, amizade, entre outros. 
Eles foram embrulhados e expostos em 
nossas Bibliotecas. Para ajudar na escolha, 
havia palavras-chave que davam pistas 
sobre o livro. O encontro às cegas com um 
livro foi um sucesso!!

Welcome to the library
- Valentine’s day-

All we need is love and …
Para celebrar o Valentine’s Day, 

nossas bibliotecas desenvolveram uma 
ação de boas-vindas enfatizando os 
sentimentos relacionados a esta época. 
Desta forma, incentivamos os alunos a 
completarem a frase “All we need is love 
and…..” 

A atividade buscou estimulá-los a 
refletirem sobre bons sentimentos e sua 
importância em nossa vida.

Crafts Valentine’s day
Na unidade Boa Viagem, os alunos de PreKinder a 

Kids usaram muita criatividade e arte para confeccionar 
seus Valentine’s Cards para presentear familiares e 
amigos.

aba library
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Um mundo de conteúdo a ser 
acessado - eLibraryUSA -

A Embaixada Americana disponibilizou um 
incrível recurso de leitura e pesquisa: o eLibraryUSA 
- portal online e multidisciplinar, para o Centros 
Binacional.

O eLibraryUSA permite o acesso a diversos 
materiais educativos: artigos científicos, jornais 
eletrônicos, revistas on line, documentários, 
entre outros. É um valioso recurso para pesquisas 
escolares e acadêmicas e para acessar jornais e 
revistas de vários países do mundo.

Ações e atividades online
Em maio, devido ao isolamento social, as Biblio-

tecas desenvolveram atividades remotas via redes 
sociais e também realizaram lives através da plata-
forma Zoom. Foram muitas ações: dicas de leituras, 
sugestões de filmes, storytellings, atividades Maker 
online e sugestões de como usar e-LibraryUSA.

Realize seu 
evento na ABA

Dispomos de auditórios 
para treinamentos e 

palestras, em nosso Business 
Center, que no semestre 

passado, recebeu agenda de 
atividades de instituições 
entre outras, a Fundação 
Dom Cabral (FDC) - Pós-

Graduação em Gestão e os 
Programas Liderança de 

Impacto; Desenvolvimento 
de Dirigentes e Decisões 

Estratégicas de Finanças.

Informações: ABA Library
email: libraryaf@abaweb.org 
fone: 34278840 / 8841
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Atividades Maker
As atividades Maker também migraram para o mundo virtu-

al através de sessões via Zoom. A partir de materiais recicláveis 
e fáceis de encontrar em casa, os alunos aprenderam a fazer 
um divertido Teatrinho de sombras, criando vários personagens 
a partir de tubos de papel, plástico e lanterna. Em outra sessão 
Maker, fizeram também Ecobags com camisas velhas, para usar 
quando sair às compras ou transportar objetos.  E ainda prepa-
raram uma incrível Massinha de modelar feita de trigo e açafrão! Storytelling

A temporada de contação 
de histórias foi aberta no dia 22 
de maio, com a celebração do Dia 
Mundial do Abraço. Em um vídeo 
gravado por Manuela Soares, foi 
feita a contação de história do livro 
“Hugs for you”, de Paula Hannigan, 
que narra, de forma rimada e 
encantadora, a saga de alguns 
animais de pelúcia que oferecem 
vários tipos de abraços.

aba library
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Estamos sempre trabalhando para aprimorar cada vez mais 
a experiência de aprendizagem com a ABA Online. Para isso, 
contamos com o feedback que recebemos frequentemente de 
nossos alunos. Os últimos meses, então, foram direcionados para 
grandes mudanças em nosso portal de estudos para facilitar ainda 
mais os momentos de aprendizagem. Em março, lançamos nova 
versão da plataforma. Confira algumas das principais mudanças 
do recente  UPGRADE!

Extreme Makeover

PAINEL DE CURSOS

PAINEL DE LIÇÕES

an
te

s
an

te
s

de
po

is

novo painel, facilitando a 
navegação no portal de estudos

nova visualização dos cursos

acesso fácil à novos cursos

melhor visualização do seu 
progresso com as lições

de
po

is

ABA ONLINE
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Nível Intermediário, aqui vamos nós!

Vai fazer pós-graduação 
e precisa comprovar o seu in-
glês? Prepare-se com a ABA 
Online!

English 4 Exams é um 
curso preparatório para exa-
mes de processos seletivos 
em programas de pós-gradu-
ação de universidades brasi-
leiras focado na certificação 
de habilidade de leitura até 
nível B1.

PAINEL DE CONFIGURAÇÕES

nova  visualização de informações pessoais

acesso fácil á alteração de planos de 
assinatura e foma de pagamento

acesso fácil á pagamentos pendentes

an
te

s

de
po

is

No novo portal, também lançamos o Módulo 5 de nosso 
programa online. Podem participar deste nível, alunos que 
já concluíram os demais módulos do programa, e/ou já 
tenham acumulado aproximadamente 180 horas de estudos 
da língua inglesa. 

Siga a ABA Online
e fique por dentro das 
dicas mais quentes 
para manter o inglês 
sempre afiado!

/abaonline

@aba.online

aba.online 

abaonline.com

Inglês para Exames

aba online
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Remotos, mas juntos.

carga horária do curso. Estas aulas, atividades 
extracurriculares e serviços diferenciados 
foram oferecidos remotamente, tudo com 
o objetivo de proporcionar práticas extra 
linguísticas e culturais.

• Aulas Online: a partir de maio, 
seguindo o nosso programa regular, 
retornamos às aulas em ambiente virtual, que 
aconteceram nos mesmos dias e horários das 
turmas presenciais pela plataforma Zoom. 
Para que isto acontecesse, nosso ABA Team 
montou um site onde o aluno podia acessar 
o link para a sua aula, tudo de maneira rápida 
e segura. Para que isto acontecesse, nosso 
ABA Team montou um site onde o aluno 
podia acessar o link para a sua aula, tudo 
de maneira rápida e segura. Uma equipe de 
suporte ficou ao dispor para colaborar com a 
solução de qualquer questão técnica.

aba online

• Encontros Online: durante alguns 
dias de março e o mês de abril, os alunos 
mantiveram o contato com o Inglês através 
de dois canais: o ABA ONLINE, onde o aluno 
tinha acesso a uma curadoria de sites em 
Inglês (com atualização semanal) para que ele 
continuasse a praticar o idioma. Além deste 
canal, os alunos também foram convidados a 
participar de Encontros Online semanais para 
prática do Inglês direto com os professores 
da ABA e outros estudantes. Havia uma grade 
de horários disponíveis, que o aluno podia 
escolher, de acordo com sua conveniência. 
Esta foi uma forma de fazer com que os 
estudantes continuassem a praticar o Inglês, 
realizar, ao mesmo tempo, uma transição 
do ambiente presencial para o virtual. Estas 
dinâmicas não foram contabilizadas como 

Com a interrupção das aulas presenciais 
e dos nossos serviços em virtude da 
pandemia,  a ABA criou o programa ABA 
With You, que teve como objetivo continuar 
disponibilizando os nossos serviços de 
maneira remota para a comunidade escolar 
com a segurança e excelência de sempre. 
Para isso, nossa equipe foi treinada para que 
as aulas on-line tivessem a mesma qualidade 
que as aulas presenciais, fazendo assim 
com que os nossos alunos continuassem 
seu aprendizado no Inglês e na formação 
em cidadania global. Foi implementado em 
duas etapas:    
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Com o intuito de levar conteúdo e experiências à nossa comunida-
de durante o período de isolamento social, a ABA criou uma agenda de 
Lives, realizadas pelas redes sociais, abordando temas diversos: 

aba online

15/05 - Matroginástica
com Teacher João Mota da ABA Global School

22/05 - ABA Music
com Teacher Wilson Soares da ABA Global School

29/05 -  Saúde Mental em Tempos de Quarentena
com Katarina Arcoverde,  psicologa da ABA Global School

05/06 - Desenvolvimento Profissional e Quarentena 
com Danyelle Marina do GlobEducar

12/06 - Alongamento Ativo
com Teacher Bárbara Ventura da ABA Global School

09/07 – Como a educação financeira impacta o futuro das crianças
com Guilherme Carvalho (Head de Inovação da ABA) e Hugo Anselmo 
(Professor de Empreendedorismo da ABA)
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Este tem sido um ano diferente em vários 
sentidos e para garantir que você também esteja 
cuidando do seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, o GlobEducar está trabalhando 100% 
online! Nossa equipe de consultores está disponível 
através dos seguintes canais:

Você já segue o @globeducar no Instagram? Nosso 
perfil está repleto de dicas inspiradoras, sugestões especiais, 
oportunidades de bolsas e informações sobre como se 
preparar para processos seletivos internacionais. Esse semestre 
foi recheado de muitoconteúdo para #Inspirar, #Informar, 
#Conectar e #Preparar. Foram lives com alunos que estão 
estudando em universidades americanas (graduação e Pós), 
plantões semanais de dúvidas, vídeos respondendo as perguntas 
mais frequentes e muito mais! Segue a gente e aproveita para 
se desenvolver ainda mais e buscar as melhores oportunidades 
para sua carreira! 

Globeducar 100% Online

Globeducar na Rede

E-mail: globeducar@abaweb.org
Whatsapp: 81.3427.8823       Instagram: @globeducar

Os testes admissionais e Certificações 
internacionais são essenciais no processo de admissão 
para diferentes oportunidades internacionais. Por 
causa da pandemia do covid-19 interrompemos essas 
atividades nos meses de Março a Maio. Nesse período, 
várias novidades surgiram incluindo a possibilidade de 
realizar exames como o TOEFL em casa :) - Special Home 
Edition. Em Junho, iniciamos uma retomada gradual das 
atividades de aplicação de exames seguindo todos os 
protocolos de segurança orientados pelo Prometric e 
ETS (Educational Testing Service). 

Testes e Certificações 

ABA GLOBEDUCAR



32|   ABA GLOBAL NEWS     JULY 2020   |   www.estudenaaba.com

A ABA, em parceria com o Consulado dos Estados 
Unidos, oferece curso de Português para diplomatas e 
familiares com foco em Cultura Pernambucana! Os alunos 
utilizam o módulo 1 do Curso de Português da ABA Online 
como referência para as aulas e além das encontros 
regulares, têm aulas de campo super especiais. Este 
semestre, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
espaços como o Mercado São José, a Sede do Galo da 
Madrugada, Museu do Trem, Casa da Cultura e muito mais. 

O Global Education Prep é um curso voltado para 
estudantes de ensino médio que planejam se candidatar 
para processos de admissão a universidades no exterior, 
em especial nos Estados Unidos. O curso é dividido em 10 
lições, totalizando aproximadamente 20 horas. O programa 
conta também com rede de mentores para ajudar os alunos 
a desenvolverem seu potencial e ousarem aplicar para as 
melhores instituições do planeta.

Português e Cultura Pernambucana
(para alunos internacionais)

ABA lança programa Online de 
Preparação para Graduação no Exterior

Saiba mais sobre nosso curso online de Português: www.estudenaaba.com/online/ppe/

No GLOBEDUCAR 
você encontra:

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

• Tradução Certificada de 
Documentos escolares 
para os EUA;

• Informações sobre 
estudos nos EUA;

• Preparação para Exames 
Internacionais;

• Application Labs de 
preparação para processos 
seletivos no exterior;

• Feiras Internacionais 
sobre Estudo e Trabalho no 
exterior;

aba globeducar

Centro oficial
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Tudo parou. As fronteiras fecharam. As distân-
cias se tornaram intransponíveis. E o mundo, que 
era o nosso campo de exploração, se tornou ina-
tingível. Ninguém imaginava que 2020 nos traria 
tantas surpresas. Quantos planos precisaram ser 
pausados para esperarmos tudo isso passar?

Foi preciso parar, observar e, rapidamente, 
reinventar.

Nós, da Experimento, nos consideramos em-
baixadoras de um estilo de viagem que envolve 
mais do que visitar lugares turísticos. Somos de-
fensoras da vivência e imersão em uma outra cul-
tura e sabemos que o intercâmbio vai muito além 
do aprendizado de uma língua. Ele começa desde 
o momento de arrumar as malas, passando pelo 
caminho em aeroportos e conexões, até as desco-
bertas de cada cantinho da nova cidade que será 
a nossa casa pelas próximas semanas ou meses.

Durante os últimos meses, precisamos 
nos adaptar.

E a nossa primeira mudança foi no atendimen-
to. Impedidos de receber visitas presenciais em 
nossas lojas, começamos a fazer uso das inúmeras 
ferramentas que se tornaram tão conhecidas du-
rante esse período de isolamento: Zoom, Hangouts, 
Google Meet... A princípio, era comum o receio em 
ligar a câmera do outro lado, e nossos futuros in-
tercambistas ficavam escondidinhos só escutando. 
Aos poucos, essa novidade foi se tornando normal, 
ou o agora tão popular “novo normal”. Os atendi-
mentos online nos possibilitaram uma flexibilida-
de de horários, reunir virtualmente várias pessoas 
de uma mesma família, o que era difícil na correria 
do dia a dia, e a realização de eventos em um novo 
formato. Agora, aos poucos e cheios de cuidados, 
vamos voltando ao atendimento presencial, mas 
sem deixar de lado essa conquista tão prática que 

a tecnologia nos proporcionou.

As nossas escolas parceiras no exterior tam-
bém precisaram se reinventar e adaptaram a me-
todologia de ensino ao modelo virtual. Os cursos 
online chegaram com toda a força e para diversos 
públicos: quem está se preparando para uma via-
gem internacional, quem voltou de um intercâm-
bio e quer continuar estudando, quem quer fazer 
um summer camp, quem deseja se preparar para 
um college ou universidade no exterior e ainda 
não tem o nível de inglês exigido e até para quem 
quer fazer graduação, mestrado e diversos ou-
tros cursos em universidades e colleges famosos 
mundo afora.

Mas, sabemos que são soluções temporá-
rias e que nada substitui ir até lá e viver in loco 
essa experiência intercultural. Quando pudermos 
explorar o mundo novamente, acreditamos que 
vamos ter desmistificado a educação online, que 
pode ser um complemento interessante à experi-
ência do intercâmbio. 

COMO FICA?E O INTERCÂMBIO,

Por Luiza Villela e Carolina Vieira
Diretoras da Experimento Intercâmbio Recife

aba globeducar







Este ano a equipe de tec-
nologia educacional da ABA teve 
grandes desafios que não acon-
teceram dentro de uma sala de 
aula. Com a pandemia que esta-
mos vivendo no mundo, fomos 
todos forçados a utilizar a tec-
nologia como meio de interação 
social e educacional. Mas quem 
estava preparado para isto? 

Um dos pilares da Global 
School é o letramento digital 
dos alunos e sua responsabili-
dade online. Estimulamos desde 
o Early Toddler o uso da tecno-
logia como experimentação e 
seguimos adiante provocando 
os alunos a transformarem seu 
aprendizado. Com a expansão do 
Fundamental 2 no ano passado,  
seguimos inovando em tecnolo-
gi educacional e implantamos o 
programa 1:1, través do qual cada 
studante tem seu próprio iPad. 
Desta forma, os alunos não tive-
ram dificuldade em estar online. 
Mas nosso objetivo vai além do 
uso do equipamento, e sim, que 
nossos alunos tenham na tecno-
logia uma ferramenta de apoio à 
sua trajetória pessoal e profissio-
nal.

Com o fechamento das es-
colas em março, foi criado, junto 
com a equipe de Tecnologia e 
Inovação da ABA, um time que 
estruturou todo o processo de 
formatação das aulas online.

Para abril, diante da ante-
cipação das férias dos alunos e 
professores, para que não hou-
vesse uma quebra no processo 
de aprendizado dos alunos, fo-
ram criados sites para cada turma 
com atividades preparadas pelos 
professores. Enquanto isso, uma 
equipe de força tarefa com o ob-
jetivo de preparar a nova rotina 
das aulas, pesquisou como esta-
va sendo feito em outras partes 
do Brasil e do mundo, participou 
de webinars e de trocas de expe-
riências para desenvolver nosso 
programa. 

Os professores participaram 
de muitos treinamentos em gru-
po, além de atendimentos indivi-
duais nos mais diversos horários. 
Eles foram empoderados so-
bre o uso de várias tecnologias,  
não apenas como usuários, mas 
também para ressignificar suas 
atividades no novo contexto de 

aula. Novos conceitos de aulas 
síncronas e assíncronas foram 
apresentadas a eles. As famílias 
foram parceiras essenciais nessa 
jornada.

Não podemos deixar de fa-
lar do papel do nosso Media Lab, 
que assumiu o desafio de editar 
mais de 300 vídeos produzidos 
pelos professores, por semana, 
para as aulas assíncronas.

Hoje, o sentimento é de su-
peração, transformação e empa-
tia com tudo e todos. Tempo de 
muita aprendizagem e desafios. 
Ainda temos muito o que cami-
nhar, mas seguiremos apoiando 
e construindo o melhor ambien-
te educacional para nossos pro-
fessores e alunos. 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
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Na nossa unidade transdisciplinar Who We Are, trabalhamos 
a ideia central “Roles in our community impact our daily 
lives”. Os alunos do Junior aprenderam sobre diferentes 
membros da comunidade e a importância de cada um dentro 
da nossa sociedade. Entre muitas profissões, aprendemos 
sobre o médico, o professor, o dentista e o bombeiro. Ao 
longo da unidade, realizamos atividades lúdicas para que as 
crianças pudessem vivenciar as diversas profissões e suas 
específicas funções. Como exemplo, podemos citar as várias 
representações da estrutura da cidade que foram trabalhadas, 
através de maquetes com hospitais, cinemas, igreja e padaria e 
também, através de blocos e fita adesiva para a criação de ruas. 
Os alunos também incorporaram os membros da comunidade 
e usaram a imaginação se transformando em dentistas, 
professores e policiais.

Who we are
Quem somos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

EARLY TODDLER

JUNIOR

Na unidade transdisciplinar IB PYP Who We Are, trabalha-
mos a coordenação motora ampla, realizando exercícios de ca-
minhada em cima de blocos, fita crepe, etc, aliado ao estímulo 
sensorial com o uso dos pés e atividades de pinça com o uso 
das mãos. Estes exercícios ajudam na consolidação e progresso 
da coordenação motora ampla nesta fase da vida e preparam os 
earlies no trabalho de desenvolvimento da coordenação motora 
fina. 
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Durante a unidade transdis-
ciplinar IB PYP Who We Are, os to-
ddlers vivenciaram um momen-
to com tecnologia, fazendo uso 
do Google Earth, um programa 
que oferece uma representação 
3D do planeta Terra. A partir dele, 
localizamos o prédio da nossa 
escola, projetando-o para que 
as crianças pudessem identificar 
e perceber o ambiente escolar 
sob outra perspectiva, a fim de 
construir o sentimento de per-
tencimento a este espaço. De-
pois deste momento, os toddlers 
foram convidados a montar um 
puzzle com a foto da escola. 

TODDLER
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Na unidade transdisciplinar Who We Are, tra-
balhamos o IB Learner Profile “Íntegro” com capí-
tulos do livro “The Hundred Dresses”, clássico 
vencedor do prêmio Newberry de Eleanor Estes, 
em 1945, voltado para leitores de nível médio. A 
obra ainda é relevante na atualidade, porque abor-
da conceitos importantes como bullying, pressão 
dos colegas e discriminação racial. Os alunos par-
ticiparam de debates e fizeram  atividades relacio-
nadas ao livro para desenvolver maior empatia no 
convívio social. Foi um momento enriquecedor e 
de grande aprendizado coletivo. A National Edu-
cation Association o coloca em sua lista dos 100 
melhores livros infantis. Recomendamos sua lei-
tura! 

Na unidade transdisciplinar Who We Are, tra-
balhamos com as crianças as questões relaciona-
das à formação do povo brasileiro. Aproveitamos 
o período carnavalesco e realizamos reflexões 
sobre os homenageados do carnaval da nossa ci-

dade e as suas contribuições para a manutenção 
da cultura popular. Os homenageados foram: Bloco 
da Flores e o Maestro Edson Rodrigues. As crianças 
confeccionaram estandartes e puderam apreciar a 
letra das músicas do Bloco das Flores, sua origem e 
como os componentes agem nesse período.

Para fazer o link com outras culturas, foi lido 
o livro O Pote Vazio, para aprofundar as reflexões 
sobre pertencimento e a importância de vivermos 
em sociedade. 

YEAR 4

Na unidade transdisciplinar Who We Are, 
as turmas do Year One refletiram sobre como 
o nosso estilo de vida afeta a nossa saúde e 
bem-estar. Elas compararam o estar doente 

com o estar saudável e obser-
varam como a alimentação, o 
descanso, as atividades físicas 
e os bons hábitos de higiene, 
como lavar as mãos com fre-
quência, podem impactar na 
saúde.

Momento Síncrono: Durante o tema 
transdisciplinar Who We Are, nos momentos 
síncronos, falamos sobre “The fruits we eat”. 
No decorrer das semanas, vivenciamos e ex-
ploramos sensorialmente algu-
mas das frutas que comemos. 
Fizemos atividades motoras e 
usamos o vocabulário apple, 
banana e grapes. O apoio das 
famílias tem sido importante 
para esses encontros on-line 
e podemos perceber o cresci-
mento e desenvolvimento das 
crianças durante a educação à 
distância.

EARLY TODDLER YEAR 1
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Como culminância da unidade transdisciplinar How We Express 
Ourselves, os alunos do Nursery utilizaram a tecnologia, para com-
partilhar com suas famílias produções artísticas relacionadas à cen-
tral idea com foco no brincar. As crianças desenharam suas brincadei-
ras e parceiros de brincadeiras favoritos e foram entrevistadas pelas 
professoras através do app Voicethread. O resultado foram gravações 
interessantes que os ajudaram a perceber o valor dos seus trabalhos. 
Os alunos se sentiram empoderados e felizes em compartilhar suas 
descobertas e produções.

NURSERY

How we express ourselves
Como nos expressamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

As turmas do Year 2 (2019) 
socializaram os trabalhos da 
unidade transdisciplinar IB PYP, 
How We Express Ourselves, com 
a exposição “Fotografia: o que 
vemos e vivemos”. Na exposi-
ção, os visitantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer desde a 
evolução dos  primeiros registros 
humanos, até o protagonismo 
dos alunos como construtores 
de imagens.

YEAR 2

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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Qual o papel das regras nas brincadeiras? Com essa pergunta, 
iniciamos o tema How We Organize Ourselves com as crianças do 
Intermediate. Neste primeiro tema, utilizamos brincadeiras regionais 
e de outros países para realçar o papel das regras em favor de uma 
melhor convivência.

As escolas estão realizando 
ensino remoto com encontros 
online síncronos e atividades 
online assíncronas. Para preser-
var a saúde de todos em tempo 
de pandemia do Covid-19, fez-se 
necessário o distanciamento so-
cial, ou seja as aulas presenciais 
foram substituídas . Esse novo 
contexto trouxe muitos desa-
fios e um deles envolve o estado 
emocional pela falta do contato 
físico. Para aliviar esses senti-
mentos e manter tanto a saúde 
mental, como a motivação de 
todos, para continuar aprenden-
do juntos, a equipe do Year One 
criou a “Fun Friday”, na qual é es-
colhido um tema para que tanto 
as crianças quanto os professo-

How we organize ourselves
Como nos organizamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 1

INTERMEDIATE

res saiam da rotina, usem a cria-
tividade  e soltem a imaginação. 
Nesses momentos, se fantasiar, 
comer “juntos”, homenagear 
pessoas e celebrar, faz parte da 
lista de opções criadas para um 
momento de diversão compar-
tilhada. Houve café da manhã 
para celebrar aniversário da pro-
fessora e alunos, picnic no meio 
da manhã, galeria de fotos dos 
profissionais da comunidade, re-
vista de moda de penteados ma-
lucos e dia do chapéu. E isso é só 
o começo! Presencialmente ou 
não, nosso afeto, nossa energia 
e nossos relacionamentos estão 
sendo nutridos a cada semana, 
com atividades planejadas, ten-
do em vista não apenas o inte-
lectual, mas o sócio emocional 
de todos!

FRIDAY
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Na unidade transdisciplinar Sharing the 
Planet, escolhida pelo Year 5 2019 para ser o 
Exhibition, os alunos  foram convidados a re-
fletir sobre a problemática do uso adequado e 
sustentável dos recursos hídricos. A partir da 
pergunta motivadora, iniciou-se toda uma re-
flexão acerca da importância dos rios para uma 

Sharing the planet
Compartilhando o planeta

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 5

sociedade e de soluções para melhor uso dos 
recursos hídricos em Recife e várias cidades do 
mundo. Assim, os grupos criaram um projeto 
sustentável e economicamente viável para a 
revitalização do rio Capibaribe. Foi um momen-
to riquíssimo de troca com a comunidade es-
colar e de grande aprendizado para todos!

RIO CAPIBARIBE
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Que as mulheres são funda-

mentais para a vida em socieda-

de, todos já sabemos. Cada vez 

mais elas vêm conquistando o 

seu espaço no mercado de tra-

balho e o mundo vem reconhe-

cendo a relevância da presença 

feminina. Mas o que as crianças 

do Year 3 ainda não tinham pa-

rado para pensar era sobre o im-

pacto que muitas mulheres cau-

saram e ainda causam no mundo, 

por escolhas que fizeram e que 

reverberaram  na vida delas e 

do outro. Ruby Bridges, Rosa 
Parks, Malala, Madre Teresa, 
Greta Thunberg, Maria da Pe-
nha, Katherine Johnson, Irmã 
Dulce, Celina Guimarães... são 

exemplos de algumas mulheres 

que lutaram por direitos que são 

básicos para algumas realidades, 

mas que, na sociedade na qual 

quem está ao seu redor?

estavam inseridas, era uma gran-

de conquista. Seja pelo ato de  

votar, de ir à escola, ter acesso à 

saúde pública... ou pela aquisição 

de respeito e igualdade salarial 

no desempenho  das mesmas 

funções que os homens. Essas 

personalidades conseguiram 

apresentar para os alunos do 

Year 3 o quanto que as escolhas 

que fazemos podem mudar o 

mundo. 

Essa reflexão conectou per-

feitamente com o tema da nossa 

primeira unidade transdiscipli-

nar Who we are, que tem como 

ideia central “Choices we make 
everyday influence who we 
are and who we want to beco-
me”, que acabou ganhando um 

novo sentido para as crianças, 

que se motivaram a buscar his-

tórias de identidades femininas 

Mulher, como a sua escolha impacta

YEAR 3
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em diversas áreas profissionais 

e sociais. Após as investiga-

ções, cada aluno foi solicitado a 

construir um pôster da  mulher 

cuja atitude o tenha inspirado, 

e posteriormente, compartilhar 

as suas descobertas com os co-

legas. A riqueza desse trabalho 

não foi apenas em conhecer-

mos mulheres que impactaram 

o mundo com as suas escolhas; 

e nem de vermos o quanto que 

os atributos do perfil do aluno IB 

se tornaram visíveis ao longo da 

indagação. Mas de ouvirmos, nos 

relatos das crianças, a indigna-

ção pelas injustiças e o desejo de 

fazerem escolhas que impactam 

a comunidade ao seu redor,  po-

sitivamente, e que podem mudar 

toda uma sociedade.    
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HOW TO CATCH A         
LEPRECHAUN

Para celebrar o dia de “Saint 
Patrick”, os alunos do Y3, e suas 
famílias, foram convidados a par-
ticipar de um mini-projeto envol-
vendo engineering design, que 
requisitou, além de muita imagina-
ção e criatividade, a leitura de um 
poema e do clássico livro “How to 
catch a Leprechaun”, by Adam 
Wallace. Após indagar sobre a 
figura jocosa do Leprechaun, as 
crianças criaram armadilhas para 
o “Mr. Tricky Leprechaun” utili-
zando materiais diversos. O mais 
legal foi pensar em todos os pas-
sos envolvidos na criação das ar-
madilhas e no real funcionamento 
das mesmas. As crianças escreve-
ram o passo a passo da confecção 
de seus projetos e apresentaram 
suas criações aos colegas de tur-
ma e à comunidade escolar. Saint 
Patrick’s Day foi AWESOME! 

Global Scholars é um programa digital in-
ternacional para estudantes entre 10 - 13 anos.  
As crianças realizam atividades virtuais numa   
e-classroom onde elas compartilham ideias e 
perspectivas sobre questões globais em discus-
sões guiadas dentro do currículo estabelecido 

YEAR 3

pelo programa. O tema central para  o programa 
2019 - 2020  é  “Nature and Our Cities”.  Os nos-
sos   Global Scholars students refletiram sobre di-
versos aspectos sobre  “Building  Sustainable  
Cities” e como encontrar possíveis soluções para       
a nossa cidade. Tópicos como: Crescimento das 
cidades, Poluição e Conservação dos recursos na-
turais foram trabalhados durante as aulas, levando  
nossas crianças a reflexões sobre diversas cidades 
do mundo.  Grandes debates nos aguardam para 
2020  - 2021 !  Let’s go for it! 
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Língua Portuguesa 

Atividade interdisciplinar 
com História: Contexto 

histórico e literatura

A leitura de “Cinderela Chi-
nesa”, autobiografia de Adeline 
Yen Mah, rendeu muitas discus-
sões e atividades. Os alunos fi-
caram muito curiosos sobre o 
contexto da época da infância de 
Adeline, visto que ela viveu, em 
seu país, o período da II Guerra 
Mundial. A convite, o professor 
Fabiano Palácio participou de 
uma de nossas aulas para expli-
car esse contexto histórico e tirar 
todas as dúvidas. Após isso, os 
estudantes foram questionados 
da seguinte maneira: “Por que 
é importante entender um con-
texto histórico, como a II Guerra 
Mundial, para compreender me-
lhor a leitura de um livro, como 
Cinderela Chinesa?”. Assim, dis-
cutimos a importância de conhe-
cer os fatos históricos e os con-
textos de uma época e a relação 
que pode ser estabelecida com 
os acontecimentos em livros li-
terários e/ou (auto)biográficos, 
como foi o caso. Como resulta-
do, os alunos produziram textos 
utilizando o aplicativo Pages, dis-
ponível em seus iPads e, após as 
correções e orientações, criaram 
um documento no Keynote com 
o texto já adaptado. 

YEAR 6
Science 

 A curiosidade aguçada dessa nova turminha é incrível, ins-
pirada na avalanche de perguntas curiosas e interessadas nas 
aulas remotas, que contaram com a participação de convidados 
para dinamizá-las ainda mais. Os alunos do Year 6 receberam 
Mariana, estudiosa de museus e coleções, e com ela e o profes-
sor de história (Fabiano Palácio), aprendeam sobre como surgi-
ram os museus e sua importância até hoje não só nos registros 
históricos e sociais, como da história Natural. Esse encontro foi 
a introdução para o assunto sobre fósseis, como se formam e 
porque são tão raros. Estes achados paleontológicos (registros 
naturais), junto com a arqueologia (registro material) são fun-
damentais para entender a evolução Natural e Social. Neste 
contexto, outro convidado se juntou a nós, Marx (biólogo) veio 
conversar com os alunos sobre a evolução dos seres vivos e nos 
contou que os dinossauros ainda estão entre nós! Ainda mais do 
que antes, a interdisciplinaridade se tornou nossa maior aliada 
no novo contexto de aulas remotas.

Acima o encontro com o Dr. Marx Lima discutindo 
o tema “Evolução: os dinossauros estão entre nós”. 
Abaixo o encontro com Mariana Ferraz discutindo o tema 
“Do colecionismo aos Museus”.
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Atividades com Year 6 e 7

Retomadas as atividades online, demos aos alunos 
a exploração de desafios digitais, utilizando a plataforma 

Tinkercad, tendo como objetivo a simulação de circuitos ele-
trônicos, a modelagem da impressão 3D  e outras experiências 

online. A criatividade foi ainda mais aguçada com o delivery do 
Kit Maker para alunos, com o qual disponibilizamos desde palito de 

churrasco a leds, para que pudessem vivenciar a cultura Maker mais 
de perto. Agora em junho, exploramos também a plataforma arduíno, 

contextualizando e proporcionando uma reflexão sobre o uso, consumo e 
descarte dos componentes eletrônicos no meio ambiente.

Durante  o  trabalho  sobre  a  classificação  dos  esportes,  abordando  os   espotes          
  coletivos de invasão, a convite do professor Gileno Siqueira tivemos a visita virtual do  

treinador da seleção brasileira sub-20 de futsal, Vanildo Neto. Na oportunidade, ele con-
versou com os alunos do Year 6 e Year 7 sobre os princípios operacionais do jogo (Proteger 

a sua meta, progredir no campo de jogo, atingir a meta adversária no caso do ataque e contenção do 
avanço do adversário do caso da defesa) e as maneiras de realizar essas ações de forma eficiente. Todos 
os esportes de invasão possuem essas caraterísticas e por isso o basquete, futsal, handebol, futebol ame-
ricano, rúgbi entre outros, apesar de serem esportes diferentes, fazem parte de uma mesma categoria de 
esportes. Foi um momento de muita interação e de novos conhecimentos!

Educação Física
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YEAR 6 - 7

Os alunos do 6º e 7º anos 
do ensino fundamental II parti-
ciparam do projeto “El mundo 
desde mi casa”, realizado  nas 
aulas da disciplina de língua es-
panhola, durante o período re-
moto. O projeto visa colocar os 
alunos diante de situação de 
contexto de fala com nativos de 
países hispânicos com intuito de 
aprimorar as competências “ha-
blo” e “escribo”. Nesse primeiro 
momento de intercâmbio cultu-
ral, os alunos puderam conver-
sar com a professora nativa, a 
boliviana Concepción Mercado 
Ruiz. Ela apresentou aos alunos 
as riquezas naturais e culturais 

da Bolívia, bem como noções de quatro principais lín-
guas nativas daquele país. Ao final da apresentação, 
os alunos puderam interagir com a professora fazendo 
perguntas curiosas sobre aquele país. Como parte do 
projeto, os alunos escreveram depoimentos em lín-
gua espanhola sobre o que aprenderam em relação 
à Bolívia e como tem sido a experiência da professo-
ra Concepción de morar no Brasil. Também foi criada 
uma exposição virtual de curta-metragens narrando 
o que foi aprendido sobre a Bolívia. Esse projeto é a 
abertura para outro, que acontecerá em meados do 
mês de outubro e que contará com a sua segunda ver-
são: “La Feria de la Hispanidad”.
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YEAR 6 - 7

   A sala de aula é sem som-
bra de dúvida um espaço de mui-
tos estímulos positivos, como a 
presença dos colegas de turma e 
da agitação pós recreio; e negati-
vos, como a ansiedade por causa 
de prazos e avaliações. Tudo isso 
faz com que as crianças precisem 
desenvolver estratégias para  re-
laxar e acalmar a mente e para 
se concentrar nas atividades es-
colares. Pensando nisso, as tur-
mas do Fundamental 2 realiza-
ram no início deste ano o projeto 
The Calm Down Jar, nas aulas 
de ELA. Seguindo os princípios 
de inquiry based learning, as tur-
mas realizaram pesquisas para 
responder às perguntas “why 
is it important to keep calm?” 
e “how do you keep calm?”. 
Com as respostas em mãos, os 
grupos apresentaram suas ideias 
em pôsteres e redações. Final-
mente, para a culminância do 
projeto, tivemos uma manhã DIY 
para juntar cola, glitter e muita 
alegria e fazer uma Calm Down 
Jar personalizada. Com as jarras 
em mãos, também fizemos uma 
sessão de meditação. De acor-
do com as pesquisas feitas pe-
los grupos, parar um minutinho 
para chacoalhar um pote cheio 
de glitter e observar as cores 
que lentamente se acalmam e 

se depositam no fundo do frasco 
é capaz de relaxar nosso corpo, 
melhorar nossa respiração e au-
mentar nossa concentração. A 
meditação com as jarras fez tan-
to sucesso que a incluímos na 
rotina de ELA. Passamos a fazer 
sessões de meditação coletivas 
nos primeiros minutos das aulas 
e cada aluno também passou a 
usar sua Calm Down Jar sempre 
que achasse que precisava se 
concentrar ou se acalmar ao lon-
go do dia.

 E L A
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YEAR 7

População Brasileira 
Arthur Rocha

Quando os portugueses aqui chegaram 

Os indígenas encontraram 

Com os africanos escravizados, os 3 povos procriaram 

E uma população eles formaram 

 

A violência expressa pelo racismo, muito presente na sociedade 
brasileira 

Uma das maiores lutas dos movimentos da consciência negra 

Esse preconceito precisa acabar 

Mas para isso é necessário se conscientizar 

 

O Brasil é muito populoso 

Além de que, é um país espirituoso 

Pode não ser muito povoado 

Mas com certeza é muito amado 

 

A população só vem aumentando 

Com o crescimento vegetativo mais nascimentos ocorrem por ano 

A expectativa de vida está crescendo 

Isso significa que mais tempo sobreviveremos 

 

Antigamente, muitos filhos vinham ao mundo 

Hoje em dia, esse número diminuiu muito 

Como as mulheres não trabalhavam, decidiam ter vários herdeiros 

Mas, atualmente, não pensam mais desse jeito 

 

O deslocamento populacional é o conceito de migração 

Ela pode ser voluntária ou não 

Quando as migrações ocorrem dentro de um país são internas 

Já entre nações, são externas

YEAR 6 - 7

Geografia                           

Atividade 
interdisciplinar com 
Português: Produção 

de Rap e Poemas

A partir dos conteúdos vi-
venciados nas turmas do year six 
(paisagem) e year seven (popu-
lação brasileira), os alunos pude-
ram se deleitar na composição 
de rap e poemas. Dessa forma, 
além de trabalhar o conteúdo 
da disciplina, despertamos o 
interesse deles pela escrita de 
versos onde descobrimos gran-
des talentos. Além de incentivar 
a prática da leitura e da escrita 
através desses gêneros literários 
e estimulá-los a estudar Geogra-
fia de modo prazeroso, tiveram a 
oportunidade de cantar e decla-
mar suas produções durante as 
aulas.
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 Língua Portuguesa 

“Quem conta um conto”
No início do ano letivo, começamos a estudar o gênero textual conto. Vimos as suas particulari-

dades e percebemos a sua estrutura, de modo a entender o seu propósito comunicativo. Inspirados 
na leitura de “Rei Arthur”, os alunos começaram a refletir sobre como seria a figura de um “herói” ou de 
uma “heroína” em uma narrativa e de como essa figura poderia ser “encontrada” no mundo real. Após 
as reflexões sobre heroísmo, iniciamos uma proposta de produção textual de um conto de maneira 
colaborativa - a turma foi organizada em trios. Para construir a narrativa, fizemos o uso de um jogo, 
chamado “Quem conta um conto”. E para valorizar, ainda mais, esse processo de escrita colaborativa, 
será organizado um livro digital, que contará com ilustrações também produzidas por eles. Essas ilus-
trações são parte de uma atividade interdisciplinar com Artes. Com o auxílio do professor Claudyo, os 
estudantes foram orientados para, de acordo com a narrativa de cada trio, produzir algumas imagens 
para representar as cenas e as personagens envolvidas em cada história.

YEAR 7

STORYTELLING 

EXPANSÃO MARÍTIMA          
Como contar uma            

boa história?

Boas histórias são diverti-
das, educativas, universais e me-
moráveis.  Boas histórias sempre 
possuem um elemento central 
de verdade, uma lição. Mesmo 
que seja uma ficção, a mensa-
gem que a história traz deve ser 
consistente. 

Visando expandir horizon-
tes, os estudantes do y7 foram 
convidados a se apropriarem das 
estratégias usadas pelo story-
telling para produzirem vídeos 
contando a história de um dos 
grandes Navegadores/Explora-
dores (séc. XV e XVI).

Os resultados foram incríveis e cativantes. Cada aluno foi o pro-
tagonista do conhecimento tendo a possibilidade, por exemplo, de  
exercitar a autonomia no processo de tomada de decisões. Teve de 
tudo nas produções: Aluno atuando, fantoches, stopmotion e anima-
ções. As aventuras vieram recheadas de detalhes sensoriais, desco-
bertas e muitas emoções. 
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Realizando operações no     
   Ábaco e falando um pouco     

sobre a origem do zero! Já pen-
sou na origem do número zero? 
Ele é um número muito impor-
tante na Matemática, mas não 
há consenso entre os historia-
dores sobre a sua invenção. Ela 
é atribuída tanto aos povos da 
Mesopotâmia, quanto aos ára-
bes, hindus e chineses. Usamos 
o ábaco construído na areia para 
realizar operações e aproveitar e 
comentar uma possível origem 
do zero. Cada aluno construiu 
seu próprio ábaco.

Equação ou inequação? Trabalhando o conceito de igualda-
de e desigualdade com diversos objetos, construímos uma balança 
bastante criativa.

MATEMÁTICA
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As turmas do Y4 foram estimuladas 
a observarem a Geometria que encontra-
mos nas paredes que nos cercam e no 
chão onde pisamos. 

 Algumas crianças compartilharam 
fotos de cobogós, grades, mosaicos e 
cerâmicas da casa da avó, salão de be-
leza que a mãe frequenta, casa de uma 
rua por onde passou… Essas fotos foram 
analisadas nas aulas de Matemática, com 
Ms. Tati Sarmento, onde as propriedades 
das formas geométricas planas e sólidas 
foram exploradas e sistematizadas.

Nas aulas de Artes, Mr. Claudyo 
Motta e Ms. Camila Oliveira, partindo da 
análise da obra de Petrônio Cunha, que 
compõe a fachada de nossa escola, colo-
caram as crianças para produzirem seus 
projetos como “designer” de cerâmicas.

      Uma exposição intitulada de 
MATH DESIGNERS foi montada e aprecia-
da no hall do 2° andar, durante o final do 
segundo semestre de 2019.

MATEMÁTICA
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Para conhecer mais sobre os números decimais e 
sua ordenação na reta numerada, os alunos do Year 5 
desenvolveram jogos e desafios nos quais era preciso 
encontrar a localização de um número ou fração num 
“Varal Numerado”. Usando chaveirinhos, dados e mar-
cadores, os alunos puderam entender como o valor 
do número varia de acordo com a classificação da fra-

ção (própria, imprópria, aparente…). Conforme 
a quantidade de chaveiros no varal aumenta-
va, a localização dos números se tornava mais 
precisa e diversos vocábulos matemáticos pu-
deram ser revisados, como “maior que, “menor 
que”, “dobro”, etc.

Os alunos do Year One ao Year Five discutiram sobre os 
quatro pilares do Programa de Empreendedorismo: Negócios, 
Educação Financeira, Cidadania e Sustentabilidade. Suas refle-
xões culminaram na criação de um vídeo coletivo, que revela os 
pensamentos e sentimentos do ser empreendedor trabalhado 
durante as aulas.

Assista ao depoimento dos alunos da ABA falando do Pro-
grama de Empreendedorismo da escola. 

Mire a câmera do seu celular no QR Code:

https://youtu.be/CMDQAr_3-fQ

Varal Numerado
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é o processo de pensamento 
envolvido na formulação de um 
problema e na expressão de sua 
solução de forma que um com-
putador — humano ou máquina 
— possa efetivamente realizar. 
Nas aulas de Coding, nossos alu-
nos entram em contato com os 
conceitos e práticas de pensa-
mento computacional de forma 
divertida. Bem como se empo-
deram para sair do papel de usu-
ários e assumir um papel de Su-
per-Usuários e desenvolvedores 
de tecnologia. 

Utilizando o método CBL 
(Challenge - Based Learning), 
as crianças são desafiadas a cada 
aula a resolver problemas, o que 
os motiva a buscarem o conheci-
mento necessário e a formarem 

CODING

um vínculo duradouro com os conceitos aprendidos. Nesse momento 
de distanciamento social e pensando em reduzir o tempo dos nossos 
alunos na frente de telas, preparamos fichas com desafios a serem 
resolvidos semanalmente. As atividades vão desde buscar algoritmos 
no nosso dia-a-dia a buscar padrões e repetições ou loops.

PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL
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O mês de fevereiro já é tradicionalmente um momento de festa, com o retorno às aulas e o carnaval, 
presente na decoração da nossa cidade e escola! Pensando nisso, os alunos do Fundamental 1 tiveram 
uma imersão cultural nas aulas de Arte. Foram vistos alguns dos personagens da nossa cultura popular, 

através de imagens, vídeos, contação de histórias e músicas. Do Year 1 
ao Year 5, os estudantes tiveram contato com “A burrinha”, “A La ursa”, 
“O caboclo de lança”, “Rei e Rainha do Maracatu”, “Papangu” e “Passis-
tas de Frevo”. Em seguida, a partir do desenho de observação, cada 
aluno criou o seu personagem, que compôs um grande mural, pre-
sente na festa de carnaval da Escola. O mural, inspirado nas ladeiras 
de Olinda, traz as cores e diversidades dessa festa alegre e multicul-
tural: O carnaval!

A releitura de obras de artes 
não é um fenômeno da contem-
poraneidade. Muito pelo con-
trário. Aqui e ali, artistas usam 
obras outras como referência, ou 
inspiração, para suas criações.  
Reler uma obra é fazer da 
arte do outro um pouco sua. 
E, bebendo nós também de uma 
fonte, o Getty Museum de Los 
Angeles e do Canal Arte1 que, 
primeiro midiatizaram e deram 
visibilidade a um projeto de re-
leituras de obras de artes, a ABA 

ARTE

Mural carnavalesco de Arte

Global School convidou seus 
alunos e familiares a participa-
rem dessa experiência incrível 
que é se tornar uma obra de arte. 
Ao escolher uma obra de 
arte, nossos alunos torna-
ram-se não apenas artistas, 
mas a própria obra de arte.  
E assim surgiu nossa ABA ART 
GALLERY, o resultado dessa ex-
periência estética: 

Faça Arte e Vire Arte!

Improvisar. Repensar.       
Reutilizar. Ressignificar.
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A transdisciplinaridade nos 
processos de ensino aprendiza-
gem vivenciados pelos alunos do 
Year 3 é enfatizada no tema “Sha-
ring The Planet”, trabalhando em 
Corpo e Movimento as diferentes 
formas com as quais os povos 
associam a prática de movimen-
to e a dinâmica da natureza, ten-
do os animais como inspiração, 
por exemplo, e mostrando sua 
presença dentro do meio natural 
em que estão inseridos. Neste 
contexto, nas aulas remotas, du-
rante o isolamento social, foram 
realizadas atividades envolven-
do a Yoga, as artes marciais da 
cultura oriental, como “Tai Chi 
Chuan” e “Chi Kong”, e brincadei-
ras dos povos ameríndios, como 
o “rastro da cobra” ou a “caça à 
onça”, permitindo um aumento 
do acervo motor e cultural dos 
nossos alunos.

CORPO E MOVIMENTO

O Year 5 trabalhou o tema 
“How The World Works” com a 
ideia central “Every real-life situ-
ation can show the relationship 
between force and motion.”

E através deste tema 
transdisciplinar, os alunos pu-
deram compreender em sua 
Práxis como os fenômenos da 
Física (gravidade, força, velocida-
de, equilíbrio) tem relação direta 
com o nosso cotidiano e devem 
ser levados em evidência nas 
ações físicas. Assim, os estudan-
tes puderam, mesmo de forma 
remota, praticar e pesquisar so-
bre as modalidades do atletismo, 
como o salto em altura, salto em 
distância, as diversas formas de 
corrida e lançamentos, enten-
dendo de forma científica todos 
os seus processos.

YEAR 3

YEAR 5
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MÚSICA

Nesta primeira etapa do tra-
balho, os alunos do Year 2 traba-
lharam com foco no desenvolvi-
mento rítmico. Durante a unidade 
“How We Express Ourselves”  foi 
apresentado aos alunos o ins-
trumento de percussão musical: 
Ago-gô. Falou-se sobre a origem 
do instrumento e também fo-
ram criados pequenas frases que 
pudessem ser associadas ritmi-
camente no momento em que 
estivessem com o instrumento 
para tocar. EX: “toca toca toca na 
nota”.

Na parte de apreciação e 
conhecimento de nossa cultura 
musical, trabalhamos com ciran-
das, uma expressão importante 
da música de tradição oral per-
nambucana, que tem a figura de 
“Lia de Itamaracá” como princi-
pal representante dessa sonân-
cia. Brincamos, cantamos e dan-
çamos ao som da “ciranda”.

Nesta unidade, no Year 4, 
trabalhamos desenvolvendo 
a percepção rítmica e motora 
usando em casa instrumentos 
não convencionais, como balde 
e colheres, promovendo a práti-
ca instrumental e maior sensibi-
lidade na percepção do universo 
sonoro ao nosso redor. Esta prá-
tica, além de ser instigante e lú-
dica, trouxe no repertório ritmos 
como o xote e o baião, que são 
marcas da nossa cultura. O Balde 
serviu como tambor, fazendo o 
som grave da zabumba e as co-
lheres serviram como baquetas, 
marcando a batida sem perder 
o tempo das canções de artistas 
como Alceu Valença e Elba Ra-
malho. Todos participaram e se 
divertiram sentindo-se desafia-
dos.

 No início das aulas remotas, 
lançamos a proposta de montar 
uma música através do estudo 
do “ cup song” (brincadeira tradi-
cional utilizando os copos como 
instrumentos de percussão) com 
as duas turmas nesse processo; 
tivemos ótima aceitação e inicia-
mos o processo de captação do 
vídeos dos alunos e alguns pro-
fessores também participaram 
junto conosco. A ideia final é a 
montagem de um “ flash mob “ 
envolvendo todos os participan-
tes em diversos formatos distin-
tos. O resultado será visto por 
toda a escola. 

YEAR 6 - 7

YEAR 2

YEAR 4
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Curso oficial IB 

O curso oficial do IB PYP Beyond the Disciplines foi oferecido nos dias 6, 7 e 8 de março para 25 partici-
pantes da escola, entre eles professores e coordenadores. A treinadora argentina Gabriela Salatino trouxe 
um novo olhar para as Transdisciplinary Skills ou Approaches to Learning. Como acontece sempre nos 
cursos IB PYP, os participantes tiveram oportunidade de refletir sobre sua prática pedagógica, ampliando 
seu olhar para as potencialidades dos alunos. 

Maple Bear In-School Training 

Como acontece semestralmente, recebemos a visita de 
uma educadora canadense, desta vez de 2 a 13 de março. Ruth 
Robillard acompanhou as turmas do Year One, Two e Five, quan-
do teve oportunidade de fazer demonstrações em sala intera-
gindo com alguns alunos. Ruth foi recebida pelas alunas Helena 
(Year 2 ), Marina (Year 4 ) e Alice (Year 5), que fizeram 
uma tour pela escola com a educadora. Ruth ficou 
encantada com a receptividade e desenvoltura das 
nossas alunas ao recebê-la. No dia 10 de março, a 
canadense ministrou um workshop para todas as 
professoras de inglês das turmas do Junior ao Year 5 
sobre Processo de Leitura. 

TREINAMENTOS
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Welcome Alunos
Momento de receber os alu-

nos novos e antigos para mais 
um ano letivo. A alegria e ani-
mação se espalharam pelos cor-
redores, parques e salas. Todos 
querendo contar suas novidades 
e rever os colegas e professores. 
O início do ano letivo desperta 
em todos muita curiosidade para 
saber o que mudou, em conhe-
cer suas novas professoras e os 
novos colegas. A escola se en-
cheu de vida com o retorno dos 
nossos alunos.

Events
Eventos
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Carnaval  
Culturalmente um momento de muita alegria, criatividade e 

ritmos contagiantes. A participação das famílias e dos alunos nesse 
festejo celebra um evento muito peculiar para os brasileiros, em es-
pecial para os pernambucanos. No passo do frevo, a criançada seguiu 
a orquestra num grande cortejo momesco. 
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Events
Eventos

Saint Patrick’s Day
Em 17 de março, se comemora o Saint Patrick’s Day, quando a escola se veste 
de verde para celebrar essa tradição irlandesa com referências aos símbolos: 

shamrock (trevo) planta que indica o início da primavera; leprechaun (duende) 
personagem folclórico e que faz parte das lendas célticas – brincalhão, ele apare-
ce vestido de verde. Nesse dia, brincadeiras são realizadas e tudo passa a ter um 

toque de verde: na alimentação, nos trajes das crianças e na decoração das salas.

Mother’s Day foi celebrado de 
forma remota com muitas mensa-
gens feitas pelas crianças para suas 
mães e disponibilizadas nas redes 
sociais da escola. Nas salas virtuais, 
os alunos confeccionaram cartões, 
fizeram declamações e cantaram 
para suas mães e todas as mães. 
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O São João, este ano, foi di-
ferente do modelo tradicional. A 
festa “Sincronizado no Forró” 
aconteceu, no dia 23 de junho, de 
maneira virtual, com transmissão 
ao vivo, através de plataforma na 
internet, para todas as turmas do 
show de nossa banda de forró, 
organizada pelos professores de 
música para este momento. An-
tes da apresentação da banda, a 
criançada participou de oficinas 
de dobradura, arte junina e ritmos 
juninos.
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Os alunos da ABA Global 
School entraram no mundo dos 
contos das mil e uma noites e do 
vôo dos dragões da noite para 
contar as histórias mágicas dos 
povos do Oriente. Este foi o belo 
espetáculo de 2019.2, com a par-
ticipação de mais de quatrocentas 
crianças, do Toddler ao Year 5.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Events
Eventos

Se não era uma vez. Lá vão duas.
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FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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A ABA Global School trouxe para seus alunos 
a magia e o encantamento do método NBA Baske-
tball School, com a implantação da escolinha de 
basquete da NBA: um programa da liga america-
na, que tem como objetivo promover o desenvol-
vimento de crianças e adolescentes (entre 6 e 17 
anos), utilizando o método de ensino do basquete 
de maior sucesso no mundo.

O lançamento do projeto contou com a par-
ticipação dos embaixadores e atletas da seleção 
brasileira que fizeram história: Adrianinha e Gui-
lherme Giovanoni.  Das quadras para a vida, as ex-
periências que motivam, incentivam e encantam.

A parceria com NBA Basketball School é mais 
uma iniciativa da ABA de oferecer a seus alunos 
educação de padrão internacional.

Lançamento da NBA Basketball 
School na ABA

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB




