editorial

Centro completo
de educação
global
A pandemia causada pelo Covid-19 mostrou
como o mundo é interconectado, competitivo,
vamente um mundo VUCA, sigla
complexo,
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.

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.
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ABA
é mais
praVOCÊ
ser mais.

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
te é pré-requisito para quem
quer ser e fazer Mais: viabiliza aprendizados 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 te, empático,
tico, comunicador c
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:
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EXPANSÃO
Centro de Inovação e
Cidadania Global
O ano de 2020 marca outra grande expansão da ABA Global Education, com a inauguração
do novo prédio, situado à Av. Santos Dumont,
300, com moderna infraestrutura e tecnologia
de ponta, em parceria com redes nacionais e internacionais.
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CENTRO DE INOVAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL
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Jeffrey Lodermeir, Cônsul de Educação
e Cultura

Welcome to ABA!

Juntos, Embaixada / Consulado dos EUA
e a ABA continuaremos construindo e implantando grandes projetos que impactam positivamente a nossa comunidade e fortalecem as
relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ricardo Rodrigues (na foto com Eduardo Carvalho) congratulou-se com o ABA team em visita à sede
da ABA. Ricardo é cofundador da ABA. No período de
1987-1994 foi assessor do Cônsul de Educação e Cultura do Consulado dos EUA. Abraçou desde então as
carreiras de Consultor técnico na Câmara Federal e
professor universitário.

ABA, única que faz parte das redes internacionais:
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Propósito:
Fomentara
Consciência
Cidadã Global

Educação Global

Consciência Global

• Compreender a
comunidade, a cidade,
estado, país onde vive,
considerando indicadores
e referênciasm undiais.

•S er um Cidadão
responsável, competente,
consciente e com
habilidades do século21.

•A prender globalmente
para agir localmente
•A gir localmente para
in uenciar globalmente

•A prender sobre as
melhores práticase
sistemas educacionais

Liderança &
Empreendedorismo
•S er preparado para
liderar açõesl ocais e
globais para resolver
problemas
•I mpactar comunidades
positiva e globalmente

•S er um contínuo aprendiz

A GLOBAL
A
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Publicações do ABA team
Disponíveis em:
www.amazon.com.br

Inovação
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Centro de inovação
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A Maker School com o Fab Lab Recife
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 comunidade experiências de educação maker que
podem ser úteis neste momento.
te o Movimento Maker - a cultura do Faça Você
Mesmo (Do It Yourself) - as crianças podem realizar atividades em casa, sozinhas ou com familiares. Nós, que trabalhamos com educação, sabemos 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.fablabrecife.com)
do Teatro de Sombras, Carrinho de Bexiga, Robô de
Sucata, Árvore da Vida, Elevador de Brinquedo, Corrida de Bolinhas, etc. No instagram (@fablabrecife),
online de modelagem 3D e programação, realizados
pela equipe de Educação Maker, e como forma de
estímulo para quem está começando a experimentar essas tecnologias, compartilhamos projetos bem
legais, feitos pelas crianças na Maker School ABA.

Maker. Compartilhar com outras pessoas o que fazemos - e o que sabemos sobre fazer - é a única forma 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 experimentação mão na massa. O eBook é apenas uma introdução, 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,
Nesse processo, estudantes irão desenvolver também seus próprios talentos e habilidades necessárias 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 segundo semestre.

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

No site do Fab Lab Recife, disponibilizamos também, gratuitamente, um eBook sobre Cultura
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ABA EMPREENDEDORISMO

Acelera Escola de Empreendedorismo
Muito mais que um curso de empreendedorismo para jovens, somos uma plataforma de educação com vários elementos para promover o protagonismo e habilidades
empreendedoras de crianças e adolescentes. Por meio de games, dinâmicas e projetos,
nossa metodologia estimula o aluno a agir, interagir, colaborar, criar, inovar, arriscar, errar,
corrigir, refletir, liderar… ou seja, empreender!
Matrículas abertas pelo site www.escolaacelera.com.br/matricula-2021.

Super Kids

| 2º AO 3º ANO

No Super Kids, o curso Risk Takers tem a
proposta de desenvolver a habilidade de assumir riscos calculados e ter coragem responsável! Os alunos vão identificar desafios, superar e controlar o medo, desenvolver planos
de ação, ter autoconfiança, autocontrole,
pensamento crítico e
muito mais, utilizando
várias habilidades empreendedoras! Tudo
isso de forma lúdica e
educativa.

Changemakers

| 6º AO 7º ANO

No Changemakers, o curso Eu Empreendedor tem a proposta de desenvolver habilidades
e competências empreendedoras. Os alunos
serão estimulados a exercitar o autoconhecimento, gerenciar emoções, identificar problemas e necessidades reais, gerar soluções criativas e viáveis, desenvolver pensamento crítico
e empático, liderar outros e agir de modo proativo em diferentes situações, ter coragem e resiliência, adaptabilidade e flexibilidade, comunicação e colaboração.
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Play Business

| 4º AO 5º ANO

No Play Business, o curso TeamWork
incentiva os alunos a desenvolver habilidades necessárias ao trabalho em equipe, tais como: confiança e compromisso
(confiar em si mesmo e no outro, sustentar uma escolha ou acordo e reconhecer
a importância de cumprir um dever), liderança apoiadora, comunicação assertiva, empatia, inteligência emocional,
além de aprender sobre importância das
empresas e suas várias equipes.

Startup Founders

| A PARTIR DO 8º ANO

No Startup Founders, a proposta é desenvolver o modelo de negócios de uma startup
para a resolução de problemas reais. Analisando cases de empresas reconhecidas no mercado, os alunos serão estimulados a conhecer
Novas Economias, criar a proposta de valor do
negócio, usar ferramentas como Golden Circle,
Canvas Business Model, produzir um Mínimo
Produto Viável (MVP), pivotar ideias, criar uma
marca, fazer marketing, elaborar e apresentar
um pitch.

ABA EMPREENDEDORISMO

Acelera box
Aprender e praticar o empreendedorismo pode ser em qualquer lugar, inclusive em casa. Por isso, criamos a Acelera Box. São
kits enviados mensalmente para assinantes com um conjunto de
desafios e atividades voltadas para desenvolver habilidades empreendedoras em casa. Todas as atividades estão completas, com
orientações e materiais necessários para colocar em prática habilidades empreendedoras. Um tema diferente a cada mês. Descubra
mais detalhes e assine pelo site www.escolaacelera.com.br/box.

Adote um Empreendedor
Com a missão de contribuir
para a formação de empreendedores conscientes e críticos, a
Acelera oferece oportunidades
para jovens de escolas públicas
participarem dos cursos com
bolsas integrais e auxílio transporte. Neste semestre, 6 alunos
foram selecionados para participar integrando nossas turmas
regulares. Você também pode
contribuir para este projeto pelo
site www.escolaacelera.com.
br/adote.

Alunos de 15 estados do Brasil

Acelera Day

Em 2020, a Acelera levou seus programas para o mundo virtual
e, com isso, passamos a oferecer cursos para alunos de todo o país.
Integração entre regiões e culturas diferentes agregou ainda mais
aos nossos momentos em grupo e projetos desenvolvidos. Ao todo,
recebemos jovens de 15 estados do Brasil e esse número deve crescer ainda mais em 2021.

Ao final de cada semestre,
realizamos o evento de encerramento do módulo onde os
alunos de todos os cursos têm a
oportunidade de apresentar aos
familiares e amigos os projetos
desenvolvidos por eles ao longo do curso. Em 2020 os eventos acontecerão virtualmente
e contou com participação de
convidados internacionais que
assistiram e avaliaram os projetos desses pequenos empreendedores.

Turmas em inglês
Tivemos turmas especiais do Changemakers com aulas em inglês, uma oportunidade sensacional de praticar o idioma e aprender sobre empreendedorismo. Consulte disponibilidade de vagas ou
junte um grupo de interessados para abrirmos novas turmas neste
formato.
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ABA CULTURAL CENTER

No lugar de um filme, uma radionovela! Esta foi a forma encontrada para o Teen 8 refletir sobre o tema “Think Globally, Act
Locally”. Ele é um convite não só a reflexão, mas também sobre como nós podemos agir de maneira positiva para construir
um mundo melhor. Ao final do Teen 8, os alunos são convidados
a criar, filmar, produzir e editar um filme, que é exibido em uma
sala de cinema, durante uma cerimônia de premiação. Com a Pandemia, no entanto, tivemos que nos reinventar e nos adaptar ao
novo cenário. Por isso, este ano, cada turma criou uma radionovela, passando por todas as suas etapas de produção. As histórias
ficaram incríveis e mereceram uma cerimônia de premiação que
aconteceu no dia 14/12. Os alunos foram premiados nas categorias de: melhor ator e atriz, melhor sound designer, melhor diretor e melhor script. Para conferir as produções dos nossos alunos,
basta acessar o Spotify da ABA

Season 1
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Season 2

2016- A Bela e a Fera

2017 - A Pequena Sereia

2019 - Shrek

2020
ABA Radio
Drama

2018 - O Rei Leão

Retrospectiva
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No segundo piso do prédio ABA
Innovation, o auditório tem uma
capacidade para até 200 cadeiras em formato auditório, e pode
ser modulado de acordo com o
que cada cliente desejar. Espaço
para Coffee Break, Banheiro com
acessibilidade, espaço reservado
no prédio, climatização, datashow,
computador, projetor e sala de
som exclusiva.
Contacte-nos em

3427-8832.

20| ABA GLOBAL NEWS

Janeiro 2021 | www.estudenaaba.com

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
inglesa através de três dimensões:
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 capacidade 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 -

Linguístico & multicultural: desenvolvimento 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.

Durante as aulas não presenciais, projetos
foram repensados para que o aluno continuas se sua jornada de aprendizado da melhor for ma possível.
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Projeto
Kids 4 the World Exhibition
Os alunos pesquisam sobre países, a partir de um
tema geral, e apresentam uma “exposição de
conhecimento” para a família, os amigos e convidados.

Propósito

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

IC

13 a 18 anos

ECPE PREP
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Os alunos vivenciam todas as etapas da criação
de um curta-metragem, desde a escolha da história,
os papéis e responsabilidades de cada um, a filmagem e a
edição. Os filmes são exibidos numa sala de cinema.
Propósito: Estimular o pensamento crítico e criativo, o trabalho em
equipe, e a habilidade de resolver problemas.

BA
S

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

Propósito: Desenvolver as habilidades
como comunicação, proatividade,
empatia, etc.
Janeiro 2021 | www.estudenaaba.com

Digistorytelling

(ABA Movie Awards)

Projeto
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Projeto

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

Propósito

Desenvolver pensamento crítico, consciência
global e responsabilidade como cidadão global.

Em pesquisas na Harvard University, a diretoria
da ABA Global Education inovou de forma com
o programa English 3D. Os alunos desenvolvem
as competências necessárias para o século 21.
O foco é na formação de cidadão global.

11 a 12 anos

Projeto
Pre-Teen 5 in Action
O foco é no agir. Os alunos pesquisam
sobre grandes líderes que fizeram e fazem a
diferença na construção de um mundo melhor.

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

HI

BASIC
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ENGLISH 3D

Kids 4 the World
Este ano, os alunos do KIDS
4 prepararam uma emocionante viagem virtual para os seus
amigos e familiares. Canadá, Suíça, Alemanha, Austrália, Egito e
Estados Unidos foram os países
apresentados durante o evento.
Aprender sobre outras culturas, ampliar os horizontes, desenvolver a consciência global,
estes são alguns dos objetivos
deste projeto, que é a culminância do curso de KIDS. Aqui, o
inglês é ferramenta para que os
alunos conheçam outros países
em seus diversos aspectos culturais, econômicos e educacionais. A nossa missão é formar
cidadãos globais e para isto, precisamos perceber o mundo com

toda a sua diversidade, onde
podemos aprender uns com os
outros a construir uma sociedade melhor. Os trabalhos, podem
ser vistos na ABA Art Gallery.
Enjoy the trip!

PreTeen 5 in Action
Crowdfunding! Este foi o tema apresentado pelos alunos durante o PT5 in action. Este ano, ele foi totalmente virtual e os alunos
apresentaram para as suas famílias tudo o que aprenderam sobre
financiamento coletivo e como ele pode ser uma importante ferramenta para alavancar o empreendedorismo social. Neste semestre,
o evento recebeu um convidado especial: Mauro Pestana. Um pernambucano que hoje é Country Head da ISIC - International Student
Identity Card e que vem desenvolvendo várias ações voltadas para
o empreendedorismo social, utilizando o crowdfunding como uma
forma de ajudar pessoas. Os alunos
interagiram muito com Mauro que
respondeu às muitas perguntas
que fizeram. Foi mais uma grande
oportunidade de aprendizagem
para eles!
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#padlet 01

#padlet 02

#padlet 03

#padlet 04

ABA ONLINE

Extreme Makeover
Estamos sempre trabalhando para aprimorar cada vez mais
a experiência de a prendizagem com a ABA Online. P ara isso,
contamos com o f eedback q ue recebemos f requentemente 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
do recente UPGRADE!

antes

depois

PAINEL DE CURSOS

novo painel, facilitando a
navegação no portal de estudos
nova visualização dos cursos
acesso fácil à novos cursos

antes

depois

PAINEL DE LIÇÕES

melhor visualização do seu
progresso com as lições
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ABA ONLINE
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ABA ONLINE

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:

• 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

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
solução de qualquer questão técnica.
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ABA ONLINE

A ABA em parceria com a Embaixada Americana e com os
demais Centros Binacionais, participou do FuturED. Programa que
promoveu uma série de webinars que teve como objetivo debater
vários temas que impactam de alguma forma a educação. Alguns
desses debates promovidos pela ABA abordaram assuntos como
o Movimento Maker, Inovação na Educação, Empreendedorismo
entre outros.

12 AGO

26 AGO

16 SET

30 SET

07 OUT

11 NOV

07 DEZ

Chaps Melo (criador do Mundo Bita) fala sobre Geração de Ideias e
conteúdo autoral para crianças.
O Futuro da Educação: A importancia das relações interpessoais (das trocas, das relações, dos sentimento) na construção de
um novo futuro com Dante Freitas, que traz reflexões sobre inovação e transformação no Gravidade Zero, do qual é co-fundador. Ele
também é embaixador da Singularity University Chapter Recife.
Mindset Empreendedor: Conexões Importantes, Reflexões Profundas, e Aprendizados Contínuos com Alfredo Junior, diretor do
Hub Plural, plataforma de espaços para trabalhos integrados, iniciativa parceira da ABA!
Edgar Andrade e Betita Valentim (Fablab) falando sobre O que a tecnologia e a educação têm a ver com o futuro das cidades e na
nossa forma de habitar o mundo?
Primeira Infancia: onde o futuro começa com Luciano Meira e
Rogério Morais.
Luciano Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco e
do Cesar School, cofundador da Joy Street e um visionário da educação; e Rogério Morais, diretor executivo do PIPA (Primeira Infância,
Plantar Amor) e ex-Secretário Executivo para Primeira Infância do
Recife.
Literatura de Cordel: Tradição e Inovação com Mari Bigio.
Mari Bigio, poeta cordelista, criadora de conteúdo e contadora de
histórias.
A Educação como aliada na luta pelo fim da violência contra
a mulher.
Convidamos a Professora Regina Célia, que é Vice Presidente e Diretora Pedagógica do Instituto Maria da Penha, Ativista na área de
Enfrentamento a Violência contra a Mulher, Violência Doméstica e
Violência de Gênero.
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ABA GLOBEDUCAR

Globeducar 2020
2020 foi um ano diferente em vários sentidos e para o
Globeducar foi também um ano de cuidado especial com os
alunos, funcionários e também com nossos projetos para o
futuro. Seguindo nossos objetivos de #inspirar, #informar,
#preparar e #conectar, contamos com diversos recursos
para ajudar a contribuir para o desenvolvimento pessoal e
profissional de nossa rede.
Para isso, contamos com:
Nova versão do site globeducar.org
Instagram com dicas e oportunidades internacionais
de estudo e trabalho
Newsletter quinzenal gratuita
Whatsapp (81.3427.8823)

E-mail: globeducar@abaweb.org
Instagra
Whatsapp: 81.3427.8823
.8823
Instagram: @globeducar
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No GLOBEDUCAR
você encontra:
• Assessoria para Seleções
Internacionais (Graduação,
Pós, Bolsas, etc)
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;

No GLOBEDUCAR você encontra:
Sessões Informativas Gratuitas (Graduação e Pós-Graduação no exterior)
Assessoria para Seleções Internacionais (Graduação, Pós, Bolsas, etc)
Tradução Certificada de Documentos escolares para os EUA;
Centro oficial EducationUSA de informações sobre estudos nos EUA;
Cursos para desenvolvimento pessoal e profissional;

EVENTOS

Preparação para Exames Internacionais;

-Lançamento Global Education Prep

Application Labs de preparação para processos seletivos no exterior;

-PDO Nacional EducationUSA

Feiras Internacionais sobre Estudo e Trabalho no exterior.

-PLantões semanais de dúvidas
-Lives com alumni
-IEW
-TOEFL Home Edition
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ABA GLOBEDUCAR

Testes e Certificações

# Você sabia? O Centro de

Neste ano, nosso centro de testes internacionais passou por
enormes transformações. Desde a inauguração de um espaço inteiramente novo em Fevereiro, passando por testes remotos e pela
retomada de atividades presenciais, de forma gradual, em fins de
Junho. Ao todo, foram mais 650 exames internacionais realizados
garantindo o acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais no
exterior.

Highlights:
Michigan Exams (ECCE e ECPE) realizados em 4 diferentes datas
no ano;

Testes Internacionais da ABA é
um dos mais completos do Brasil oferecendo desde exames de
inglês para admissão em seleções nacionais e internacionais
(TOEFL IBT, TOEFL ITP, Michigan
Exams, ) e também dezenas de
certificações internacionais para
diversas áreas como medicina
(USMLE e MCC), Recursos Humanos (HRCI)

Número recorde na aplicação de USMLE (exame de validação de
diploma médio para os EUA)
Realização de mais de 350 exames de forma remota para seleções em universidades brasileiras;

ABA lança Programa Online de Preparação para
Graduação no Exterior
Em parceria com a ABA Online, o Globeducar concluiu esse ano a primeira turma do
Global Education Prep - 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
de conteúdo (autoconhecimento e extra-curriculares, testes internacionais, sistemas educacionais no mundo e essay writing são alguns dos tópicos trabalhados). O programa prepara os alunos para cada uma das etapas que constituem o application para admissão em
universidades fora do Brasil, além de contar com convidados especiais para as sessões.
Em 2021, será lançada nova turma com ainda mais interação e conteúdo exclusivo para os
participantes.
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Um intercâmbio diferente em 2020 e as perspectivas para 2021
Não há quem possa dizer que este ano não foi diferente de tudo
o que já experienciamos na vida. Muitas dificuldades e aprendizados
e certamente um olhar diferente para o futuro.
E quem teve a oportunidade de embarcar para um intercâmbio
em plena pandemia? Tem como ser mais desafiador do que isso?
Luana Brito estava se preparando para fazer o programa de High
School no Canadá havia 1 ano. Quando a pandemia começou, veio a
insegurança e as incertezas se de fato o seu projeto se concretizaria.
Apesar das dificuldades, ela teve a permissão para embarcar,
mesmo sabendo que precisaria ficar sozinha em um hotel por 14
dias, cumprindo a quarentena exigida pelo país na chegada. Aí começou a primeira fase dessa experiência, que já teria muito a ensinar desde os primeiros dias.
A chegada na host family, os primeiros dias na escola, os passeios e atividades foram afetados pelas restrições trazidas pela pandemia. Mesmo assim, Luana aprendeu que uma das palavras mais
importantes para que essa experiência desse certo seria adaptação.
E foi por estar disposta a encarar esses desafios que ela pôde
curtir o frio de Winnipeg, o seu primeiro Thanksgiving e um White
Christmas!
Para o próximo ano, ela tem esperança que as restrições irão
diminuir e que a experiência dela vai ser ainda mais completa.
Isso é que tantos dos nossos intercambistas esperam, o sucesso da vacinação em todo o mundo, a reabertura das fronteiras e o
mundo pronto para ser explorado novamente.
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ABA LIBRARY

Neste segundo semestre as bibliotecas da ABA continuaram com
as suas atividades online como forma de se reinventar e adaptar os
seus conteúdos executados de forma presencial para o formato online
sugerindo, livros, revistas e filmes feitos pelas redes sociais, ABA maker
realizados via zoom de forma síncrona e storytellings assíncronos.

Let’s celebrate USA
Independence day!
ABA maker tie dye
Para celebrar o 4th
July Independência dos
EUA, a biblioteca gravou
um vídeo ensinando a
customizar camisas com
a técnica do Tie dye nas
cores da bandeira americana.
O vídeo foi compartilhado nas
nossas redes sociais da ABA.

Children’s day

Para comemorar o dia das
crianças com muita leitura fizemos uma exposição e uma
postagem no Instagram da ABA
muito interessante com os livros do nosso acervo Just ask!
Every human has human rights
e Children like me que possuem
histórias cujos textos fazem referências à crianças.

International dot day:
Let’s share our creativity
ABA storytelling + maker

Em celebração ao International Dot Day, comemorado
anualmente no dia 15 de setembro, realizamos um storytelling
com o livro The dot e duas sessões maker com crianças a partir dos 6 anos de idade. Em uma sessão os alunos de 6 a 7 anos foram estimulados a criar desenhos a partir da técnica do pontilhismo
e na outra os alunos de 8 a 10 anos aprenderam a criar um interativo
flip book tudo a partir de pontos. A história do the dot fala de uma
menina que precisa desenvolver a sua criatividade e imaginação e
para isso tem que buscar dentro de si mesma a inspiração para criar
e inovar! A atividade foi direcionada para as turmas de Kinder à Pre
Teen 2 e Year 1 à Year 5.

Storytelling
A segunda temporada de
Storytelling teve início em julho
com o livro “If you plant a seed
de Kadir Nelson”, uma história
encantadora que fala sobre dois
animais que descobrem o valor
da gentileza ao plantarem sementes nos seus jardins.

Muitas outras histórias foram contadas neste semestre,
como a divertida “Who sank
the boat? de Pamela Allen”; a
inclusiva história “The Family
Book de Todd Parr” que fala sobre os diversos tipos de famílias,
e muitas outras.
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Banned books week
Para celebrar a semana do banned books este ano fizemos uma
exposição com os livros do nosso acervo que já foram banidos em
algum lugar do mundo. Este evento realizado mundialmente celebra o livro, o direito à leitura sem censura e restrição e as bibliotecas
da ABA apoiam a ampla divulgação da liberdade literária. Geralmente os livros expostos foram banidos por motivos diversos: conteúdo
violento, referências sexuais, incentivo a bruxaria, linguagem não
adequada a uma determinada faixa etária, etc.

Halloween

A biblioteca entrou no clima do Halloween
e preparou uma exposição assustadora com
vários livros arrepiantes!
Para não deixarmos o Halloween passar em branco convidamos a professora Betânia Gonçalves para dar sugestões via Instagram de livros assustadores para as nossas turmas de acordo com a
faixa etária e nível de inglês. A lista ficou
dividida da seguinte forma:
Scary, Scary Halloween
Kids
Haunted House
Pre-Teens
Tales of Mystery and Imagination
Adults / Pre-intermediate
The Turn of the Screw
High Intermediate /Advanced
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ABA Book Club
O ABA Book Club é uma
iniciativa do ABA Multimedia
Center, como uma forma de
estimular ainda mais o aprendizado na língua inglesa. Surgido durante a pandemia e
em vigência das medidas de
isolamento social, os encontros mensais para debater as
leituras feitas em inglês começaram e continuam sendo
realizados online.
Durante o segundo semestre, o clube realizou a
leitura de 5 livros: The invisible man, Fahrenheit 451, Vicious, The graveyard book e
The hate u give. Essas leituras
trouxeram diversas reflexões
sobre alguns temas para todos os participantes, com dilemas morais, como censura,
racismo e muitos outros.

ABA LIBRARY

Thanksgiving
Neste ano a biblioteca indicou aos professores livros sobre Thanksgiving disponíveis no BookFlix, plataforma de livros infantis
disponível no portal do eLibraryUSA. E o tradicional “Thanksgiving Board” também migrou para o formato online, na plataforma do
Google Jamboard.

Christmas
O Natal não poderia ser esquecido em nossas bibliotecas,
por isso montamos uma exposição com livros natalinos com o
tema do Grinch, um livro muito
amado e que foi adaptado para as
telinhas do cinema duas vezes.

16 Days of Activism
A rede de Centros Binacionais se uniu à Embaixada Americana e juntos promoveram um
grande movimento nacional em apoio a
campanha da ONU “ 16 Days of Activism
against Gender - Based Violence”. A
ABA realizou uma live para debater a educação como aliada na luta pelo fim da violência
contra a mulher. Convidamos a Professora
Regina Célia, que é Vice Presidente e Diretora Pedagógica do Instituto Maria da Penha,
Ativista na área de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, Violência Doméstica e
Violência de Gênero para falar sobre sua experiencia nesse trabalho e contamos com a
professora Betânia para mediar esse debate.

Um mundo de conteúdo a ser
acessado - eLibraryUSA Durante todo o período de pandemia, a
Embaixada Americana tem disponibilizado para
todos os alunos direto das suas casas acesso
ao eLibraryUSA, portal online e multidisciplinar,
desenvolvido para Centros Binacionais, como a
ABA.
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.
No segundo semestre foi adicionada ao
portal a plataforma BookFlix, que é um recurso
de ebooks infanto juvenil, voltado para crianças
em fase de alfabetização e que estão aprendendo a língua inglesa.
Informações: ABA Library
email: libraryaf@abaweb.org
fone: 34278840 / 8841
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TREINAMENTOS

Curso oficial IB
O curso oficial do IB PYP Beyond the Disciplines foi oferecido nos dias 6, 7 e 8 de março para 25 participantes 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, quando teve oportunidade de fazer demonstrações em sala interagindo 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.
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ABA GLOBAL EDUCATION

A ABA esteve presente na primeira edição online do TESOL International – Virtual TESOL Convention 2020 –, que aconteceu nos
dias 16 – 18 de julho. A equipe de coordenação, composta pelas coordenadoras Rachel Levy, Fabiana Fonseca e pelo professor Pablo
Vilela puderam compartilhar ideias e conhecimentos com especialistas na área e participantes de diversos países. O TESOL tem como
objetivo formar uma comunidade de profissionais da língua inglesa,
que discutam e abordam temas relevantes em suas práticas. Um dos
highlights foi a apresentação da professora Mandy Manning, com o
tema: Língua como um veículo para conexão e pertencimento. Os
professores também tiveram a oportunidade de interagir em uma
rede social criada com o fim específico de divulgação das palestras
assistidas e interação com os demais participantes.

Acadêmico em constante atualização
Em tempos como estes,
quando as aulas online tomaram o lugar das salas de aula,
nosso grande desafio foi dar
continuidade à excelência do
trabalho iniciado no primeiro
semestre e manter o padrão
de ensino e aprendizagem dos
alunos. Foi um trabalho realizado com afinco e dedicação por
uma equipe que se manteve
engajada e atualizada. Tivemos
como aliados os diversos webinários oferecidos por empresas
parceiras cujos temas incluíram
a abordagem de práticas estreitamente conectadas com o desenvolvimento das habilidades

do século XXI e dos Global Goals
da UNICEF. Como highlights tivemos: Competência Global: Desenvolvendo Habilidades Essenciais para o Século XXI e Criando
Comunidades em Qualquer Sala
de Aula.

Certificado
Common Sense
Há 3 anos implementamos
no nosso currículo o conteúdo
de Cidadania Digital (Digital Citizenship) tão necessário para a
orientação da nossa comunidade.
O currículo foi todo formatado e referenciado pelo
Common Sense, instituição internacional sem fins lucrativos
dedicada a contribuir na informação confiável, educação e
voz independente dos alunos e
famílias necessários para o século 21.
Desde 2019 que iniciamos
a certificação de nossos professores, e agora em 2020 temos
o orgulho de informar que todos os nossos professores estão certificados pelo Common
Sense - do Intermediate, Fundamental 1 e 2. Com isso, trazemos
para nossa comunidade escolar, professores inovadores que
acreditam que cidadania digital
é base essencial para o aprendizado digital eficaz.
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ENSINO REMOTO EXEMPLAR
2020 foi um ano de muitas transformações

Ao final do ano, a recompensa chegou em

em todos os ambientes, inclusive na escola.

resultados: professores ainda mais conectados,

Passamos por um período de pesquisa, adap-

alunos se destacando com seus aprendizados,

tação e muita troca envolvendo toda a comu-

eventos online de apresentações com diversas

nidade escolar, redes de escolas e educadores

turmas, apoio das famílias e muitas lições apren-

das quais a ABA faz parte. Habituados a viver as

didas. Após a liberação para retorno ao presen-

crianças diariamente dentro das salas e nos di-

cial, seguimos com alternativas para atender to-

versos espaços escolares, nossa equipe preci-

das as famílias, com aulas presenciais e online. A

sou se reinventar e criar formas de seguir firme

volta foi tranquila e segura. Foi lindo rever tantos

com o processo de aprendizagem das crianças.

sorrisos tão grandes que conseguíamos ver até

Cada faixa etária teve programas desenha-

mesmo através das máscaras.

dos especialmente para que nosso modelo educacional fosse alcançado da melhor forma, respeitando questões de saúde e acadêmicas, mas
também escutando e dialogando sobre bem-estar e qualidade de vida das crianças, famílias
e professores. Com os alunos do Infantil, oferecemos duas sessões de encontro ao vivo, curtas
para que não perdessem a energia e também
não ficassem presas às telinhas. Cada professora
seguiu ainda com acompanhamento personalizado, atendendo cada família individualmente e
semanalmente. No Fundamental 1, seguimos o
mesmo modelo com um pouco mais de tempo
nas sessões ao vivo para que atividades e interações com ambos os idiomas fossem possíveis.
No Fundamental 2, por sua vez, o ritmo seguiu
com cada professor oferecendo momentos ao
vivo e orientações para atividades.

www.estudenaaba.com | Janeiro 2021 ABA GLOBAL NEWS | 41

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Este ano a equipe de tecnologia educacional da ABA teve
grandes desafios que não aconteceram dentro de uma sala de
aula. Com a pandemia que estamos vivendo no mundo, fomos
todos forçados a utilizar a tecnologia 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 responsabilidade online. Estimulamos desde
o Early Toddler o uso da tecnologia como experimentação e
seguimos adiante provocando
os alunos a transformarem seu
aprendizado. Com a expansão do
Fundamental 2 no ano passado,
seguimos inovando em tecnologi educacional e implantamos o
programa 1:1, través do qual cada
studante tem seu próprio iPad.
Desta forma, os alunos não tiveram dificuldade em estar online.
Mas nosso objetivo vai além do
uso do equipamento, e sim, que
nossos alunos tenham na tecnologia uma ferramenta de apoio à
sua trajetória pessoal e profissional.
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Com o fechamento das escolas 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.
Em abril, diante da antecipação das férias dos alunos e professores, para que não houvesse uma quebra no processo de
aprendizado dos alunos, foram
criados sites para cada turma
com atividades preparadas pelos
professores. Enquanto isso, uma
equipe de força tarefa com o objetivo de preparar a nova rotina
das aulas, pesquisou como estava sendo feito em outras partes
do Brasil e do mundo, participou
de webinars e de trocas de experiências para desenvolver nosso
programa.
Os professores participaram
de muitos treinamentos em grupo, além de atendimentos individuais nos mais diversos horários.
Eles foram empoderados sobre o uso de várias tecnologias,
não apenas como usuários, mas
também para ressignificar suas
atividades no novo contexto de
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aula. Novos conceitos de aulas
síncronas e assíncronas foram
apresentadas a eles. As famílias
foram parceiras essenciais nessa
jornada.
Não podemos deixar de falar 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 superação, transformação e empatia com tudo e todos. Tempo de
muita aprendizagem e desafios.
Ainda temos muito o que caminhar, mas seguiremos apoiando
e construindo o melhor ambiente educacional para nossos professores e alunos.

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Who we are

Quem somos

EARLY TODDLER
Na unidade transdisciplinar IB PYP Who We Are, trabalhamos a coordenação motora ampla, realizando exercícios de caminhada 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.

JUNIOR
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.
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TODDLER
Durante a unidade transdisciplinar IB PYP Who We Are, os toddlers vivenciaram um momento 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 pertencimento a este espaço. Depois deste momento, os toddlers
foram convidados a montar um
puzzle com a foto da escola.

44| ABA GLOBAL NEWS

Janeiro 2021 | www.estudenaaba.com

EARLY TODDLER
Momento Síncrono: Durante o tema
transdisciplinar Who We Are, nos momentos
síncronos, falamos sobre “The fruits we eat”.
No decorrer das semanas, vivenciamos e exploramos sensorialmente algumas 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 crescimento e desenvolvimento das
crianças durante a educação à
distância.

YEAR 1
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 observaram como a alimentação, o
descanso, as atividades físicas
e os bons hábitos de higiene,
como lavar as mãos com frequência, podem impactar na
saúde.

YEAR 4
Na unidade transdisciplinar Who We Are, trabalhamos o IB Learner Profile “Íntegro” com capítulos 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 aborda conceitos importantes como bullying, pressão
dos colegas e discriminação racial. Os alunos participaram de debates e fizeram atividades relacionadas ao livro para desenvolver maior empatia no
convívio social. Foi um momento enriquecedor e
de grande aprendizado coletivo. A National Education Association o coloca em sua lista dos 100
melhores livros infantis. Recomendamos sua leitura!
Na unidade transdisciplinar Who We Are, trabalhamos com as crianças as questões relacionadas 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.
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

How we express ourselves

Como nos expressamos

NURSERY

Como culminância da unidade transdisciplinar How We Express
Ourselves, os alunos do Nursery utilizaram a tecnologia, para compartilhar com suas famílias produções artísticas relacionadas à central idea com foco no brincar. As crianças desenharam suas brincadeiras 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.

YEAR 2
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 exposição, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer desde a
evolução dos primeiros registros
humanos, até o protagonismo
dos alunos como construtores
de imagens.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

How we organize ourselves
Como nos organizamos
INTERMEDIATE
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.

Y
A
D
I
R
F
YEAR 1
As escolas estão realizando
ensino remoto com encontros
online síncronos e atividades
online assíncronas. Para preservar a saúde de todos em tempo
de pandemia do Covid-19, fez-se
necessário o distanciamento social, ou seja as aulas presenciais
foram substituídas . Esse novo
contexto trouxe muitos desafios e um deles envolve o estado
emocional pela falta do contato
físico. Para aliviar esses sentimentos e manter tanto a saúde
mental, como a motivação de
todos, para continuar aprendendo juntos, a equipe do Year One
criou a “Fun Friday”, na qual é escolhido um tema para que tanto
as crianças quanto os professo-

res saiam da rotina, usem a criatividade 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 compartilhada. Houve café da manhã
para celebrar aniversário da professora e alunos, picnic no meio
da manhã, galeria de fotos dos
profissionais da comunidade, revista de moda de penteados malucos 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, tendo em vista não apenas o intelectual, mas o sócio emocional
de todos!
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O ano de 2020 nos trouxe um enorme desafio com a pandemia e tivemos que ressignificar
nossa maneira de ensinar e aprender. Adaptações foram necessárias e o exhibition também
precisou se adequar aos novos tempos.
O tema transdisciplinar How we organize ourselves foi escolhido pelas diversas possibilidades de conteúdos e questionamentos que suscita.
Os alunos do Year 5 do ano de 2020 foram convidados a refletirem sobre os problemas
urbanos e soluções sustentáveis. A partir da pergunta motivadora, iniciou-se toda uma reflexão
acerca dos conceitos de cidadania e sustentabilidade, tendo como base o objetivo 11 do milênio Cidades e comunidades sustentáveis.
Os alunos pesquisaram e conheceram cidades pelo mundo que conseguiram resolver seus
problemas de maneira sustentável. Além disso, se debruçaram sobre o Recife e os principais
problemas que afetam nossa cidade. Coletivamente pensaram em soluções sustentáveis em
suas várias dimensões: social, econômica e ambiental a fim de tornar nossa cidade mais justa e
um lugar melhor para seus cidadãos .

# Sustentabilidade / Sustainability
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# Problems &

Solutions

# RECIFE

#Solução do

problema

# APP EMPREGO

# ARRECADA GO

#GREEN BUS

#BUSTAINABLE
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TEMA TRANSDISCIPLINAR

Sharing the planet

Compartilhando o planeta

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

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 momento riquíssimo de troca com a comunidade escolar e de grande aprendizado para todos!

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

RIO CAPIBARIBE
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YEAR 3

HOW TO CATCH A
LEPRECHAUN
Para celebrar o dia de “Saint
Patrick”, os alunos do Y3, e suas
famílias, foram convidados a participar de um mini-projeto envolvendo engineering design, que
requisitou, além de muita imaginação 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” utilizando materiais diversos. O mais
legal foi pensar em todos os passos envolvidos na criação das armadilhas e no real funcionamento
das mesmas. As crianças escreveram o passo a passo da confecção
de seus projetos e apresentaram
suas criações aos colegas de turma e à comunidade escolar. Saint
Patrick’s Day foi AWESOME!

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

pelo programa. O tema central para o programa
2019 - 2020 é “Nature and Our Cities”. Os nossos Global Scholars students refletiram sobre diversos aspectos sobre “Building Sustainable
Cities” e como encontrar possíveis soluções para
a nossa cidade. Tópicos como: Crescimento das
cidades, Poluição e Conservação dos recursos naturais foram trabalhados durante as aulas, levando
nossas crianças a reflexões sobre diversas cidades
do mundo. Grandes debates nos aguardam para
2021 ! Let’s go for it!
www.estudenaaba.com | Janeiro 2021 ABA GLOBAL NEWS | 51

YEAR 3

Mulher, como a sua escolha impacta
quem está ao seu redor?
Que as mulheres são funda-

estavam inseridas, era uma gran-

mentais para a vida em socieda-

de conquista. Seja pelo ato de

de, todos já sabemos. Cada vez

votar, de ir à escola, ter acesso à

mais elas vêm conquistando o

saúde pública... ou pela aquisição

seu espaço no mercado de tra-

de respeito e igualdade salarial

balho e o mundo vem reconhe-

no desempenho

cendo a relevância da presença

funções que os homens. Essas

feminina. Mas o que as crianças

personalidades

do Year 3 ainda não tinham pa-

apresentar para os alunos do

rado para pensar era sobre o im-

Year 3 o quanto que as escolhas

pacto que muitas mulheres cau-

que fazemos podem mudar o

saram e ainda causam no mundo,

mundo.

por escolhas que fizeram e que

das mesmas
conseguiram

Essa reflexão conectou per-

na vida delas e

feitamente com o tema da nossa

do outro. Ruby Bridges, Rosa

primeira unidade transdiscipli-

Parks, Malala, Madre Teresa,

nar Who we are, que tem como

Greta Thunberg, Maria da Pe-

ideia central “Choices we make

nha, Katherine Johnson, Irmã

everyday influence who we

Dulce, Celina Guimarães... são

are and who we want to beco-

exemplos de algumas mulheres

me”, que acabou ganhando um

que lutaram por direitos que são

novo sentido para as crianças,

básicos para algumas realidades,

que se motivaram a buscar his-

mas que, na sociedade na qual

tórias de identidades femininas

reverberaram
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em diversas áreas profissionais
e sociais. Após as investigações, cada aluno foi solicitado a
construir um pôster da mulher
cuja atitude o tenha inspirado,
e posteriormente, compartilhar
as suas descobertas com os colegas. A riqueza desse trabalho
não foi apenas em conhecermos 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 indignação pelas injustiças e o desejo de
fazerem escolhas que impactam
a comunidade ao seu redor, positivamente, e que podem mudar
toda uma sociedade.
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Science

YEAR 6
Língua Portuguesa

Atividade interdisciplinar
com História: Contexto
histórico e literatura
A leitura de “Cinderela Chinesa”, autobiografia de Adeline
Yen Mah, rendeu muitas discussões e atividades. Os alunos ficaram 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 explicar esse contexto histórico e tirar
todas as dúvidas. Após isso, os
estudantes foram questionados
da seguinte maneira: “Por que
é importante entender um contexto histórico, como a II Guerra
Mundial, para compreender melhor a leitura de um livro, como
Cinderela Chinesa?”. Assim, discutimos a importância de conhecer os fatos históricos e os contextos de uma época e a relação
que pode ser estabelecida com
os acontecimentos em livros literários e/ou (auto)biográficos,
como foi o caso. Como resultado, os alunos produziram textos
utilizando o aplicativo Pages, disponível em seus iPads e, após as
correções e orientações, criaram
um documento no Keynote com
o texto já adaptado.
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A curiosidade aguçada dessa nova turminha é incrível, inspirada 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 professor de história (Fabiano Palácio), aprendeam sobre como surgiram 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 fundamentais 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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Educação Física
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 conversou 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 americano, 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!

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 eletrônicos, 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.

www.estudenaaba.com | Janeiro 2021 ABA GLOBAL NEWS | 55

YEAR 6 - 7

Os alunos do 6º e 7º anos
do ensino fundamental II participaram do projeto “El mundo
desde mi casa”, realizado nas
aulas da disciplina de língua espanhola, durante o período remoto. O projeto visa colocar os
alunos diante de situação de
contexto de fala com nativos de
países hispânicos com intuito de
aprimorar as competências “hablo” e “escribo”. Nesse primeiro
momento de intercâmbio cultural, os alunos puderam conversar 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 línguas 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 língua espanhola sobre o que aprenderam em relação
à Bolívia e como tem sido a experiência da professora 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 versão: “La Feria de la Hispanidad”.
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YEAR 6 - 7

ELA

A sala de aula é sem sombra de dúvida um espaço de muitos estímulos positivos, como a
presença dos colegas de turma e
da agitação pós recreio; e negativos, como a ansiedade por causa
de prazos e avaliações. Tudo isso
faz com que as crianças precisem
desenvolver estratégias para relaxar e acalmar a mente e para
se concentrar nas atividades escolares. Pensando nisso, as turmas do Fundamental 2 realizaram no início deste ano o projeto
The Calm Down Jar, nas aulas
de ELA. Seguindo os princípios
de inquiry based learning, as turmas 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. Finalmente, 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 acordo com as pesquisas feitas pelos 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 aumentar nossa concentração. A
meditação com as jarras fez tanto 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 longo do dia.
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YEAR 7

População Brasileira
Arthur Rocha

YEAR 6 - 7
Geografia

Quando os portugueses aqui chegaram

Atividade
interdisciplinar com
Português: Produção
de Rap e Poemas

Os indígenas encontraram

A partir dos conteúdos vivenciados nas turmas do year six
(paisagem) e year seven (população brasileira), os alunos puderam 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 grandes talentos. Além de incentivar
a prática da leitura e da escrita
através desses gêneros literários
e estimulá-los a estudar Geografia de modo prazeroso, tiveram a
oportunidade de cantar e declamar suas produções durante as
aulas.

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
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YEAR 7

Língua Portuguesa

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

STORYTELLING

EXPANSÃO MARÍTIMA
Como contar uma
boa história?
Boas histórias são divertidas, educativas, universais e memoráveis. Boas histórias sempre
possuem um elemento central
de verdade, uma lição. Mesmo
que seja uma ficção, a mensagem que a história traz deve ser
consistente.
Visando expandir horizontes, os estudantes do y7 foram
convidados a se apropriarem das
estratégias usadas pelo storytelling para produzirem vídeos
contando a história de um dos
grandes Navegadores/Exploradores (séc. XV e XVI).

Os resultados foram incríveis e cativantes. Cada aluno foi o protagonista 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 animações. As aventuras vieram recheadas de detalhes sensoriais, descobertas e muitas emoções.
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EMPREENDEDORISMO
Os alunos do Year One ao Year Five discutiram sobre os
quatro pilares do Programa de Empreendedorismo: Negócios,
Educação Financeira, Cidadania e Sustentabilidade. Suas reflexões 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 Programa de Empreendedorismo da escola.
Mire a câmera do seu celular no QR Code:

60| ABA GLOBAL NEWS

Janeiro 2021 | www.estudenaaba.com

MATEMÁTICA
Realizando operações no
Ábaco e falando um pouco
sobre a origem do zero! Já pensou na origem do número zero?
Ele é um número muito importante na Matemática, mas não
há consenso entre os historiadores sobre a sua invenção. Ela
é atribuída tanto aos povos da
Mesopotâmia, quanto aos árabes, 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 igualdade e desigualdade com diversos objetos, construímos uma balança
bastante criativa.
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MATEMÁTICA
As turmas do Y4 foram estimuladas
a observarem a Geometria que encontramos 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 beleza 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.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

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, colocaram as crianças para produzirem seus
projetos como “designer” de cerâmicas.
Uma exposição intitulada de
MATH DESIGNERS foi montada e apreciada no hall do 2° andar, durante o final do
segundo semestre de 2019.

Varal Numerado
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 marcadores, os alunos puderam entender como o valor do número varia de acordo com
a classificação da fração (própria, imprópria, aparente…).
Conforme a quantidade de chaveiros no varal aumentava,
a localização dos números se tornava mais precisa e diversos vocábulos matemáticos puderam ser revisados, como
“maior que, “menor que”, “dobro”, etc.
62| ABA GLOBAL NEWS

Janeiro 2021 | www.estudenaaba.com

CODING

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL
é o processo de pensamento
envolvido na formulação de um
problema e na expressão de sua
solução de forma que um computador — humano ou máquina
— possa efetivamente realizar.
Nas aulas de Coding, nossos alunos entram em contato com os
conceitos e práticas de pensamento computacional de forma
divertida. Bem como se empoderam para sair do papel de usuários e assumir um papel de Super-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 conhecimento necessário e a formarem

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.
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ARTE

Improvisar. Repensar.
Reutilizar. Ressignificar.
A releitura de obras de artes
não é um fenômeno da contemporaneidade. Muito pelo contrário. 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 releituras de obras de artes, a ABA
Global School convidou seus
alunos e familiares a participarem dessa experiência incrível
que é se tornar uma obra de arte.
Ao escolher uma obra de
arte, nossos alunos tornaram-se não apenas artistas,
mas a própria obra de arte.
E assim surgiu nossa ABA ART
GALLERY, o resultado dessa experiência estética:
Faça Arte e Vire Arte!
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MÚSICA

YEAR 2
Nesta primeira etapa do trabalho, os alunos do Year 2 trabalharam com foco no desenvolvimento rítmico. Durante a unidade
“How We Express Ourselves” foi
apresentado aos alunos o instrumento de percussão musical:
Ago-gô. Falou-se sobre a origem
do instrumento e também foram criados pequenas frases que
pudessem ser associadas ritmicamente 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 cirandas, uma expressão importante
da música de tradição oral pernambucana, que tem a figura de
“Lia de Itamaracá” como principal representante dessa sonância. Brincamos, cantamos e dançamos ao som da “ciranda”.

YEAR 4

YEAR 6 - 7

Nesta unidade, no Year 4,
trabalhamos
desenvolvendo
a percepção rítmica e motora
usando em casa instrumentos
não convencionais, como balde
e colheres, promovendo a prática instrumental e maior sensibilidade na percepção do universo
sonoro ao nosso redor. Esta prática, além de ser instigante e lúdica, 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 colheres serviram como baquetas,
marcando a batida sem perder
o tempo das canções de artistas
como Alceu Valença e Elba Ramalho. Todos participaram e se
divertiram sentindo-se desafiados.

No início das aulas remotas,
lançamos a proposta de montar
uma música através do estudo
do “ cup song” (brincadeira tradicional utilizando os copos como
instrumentos de percussão) com
as duas turmas nesse processo;
tivemos ótima aceitação e iniciamos o processo de captação do
vídeos dos alunos e alguns professores também participaram
junto conosco. A ideia final é a
montagem de um “ flash mob “
envolvendo todos os participantes em diversos formatos distintos. O resultado será visto por
toda a escola.
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CORPO E MOVIMENTO
YEAR 3
A transdisciplinaridade nos
processos de ensino aprendizagem vivenciados pelos alunos do
Year 3 é enfatizada no tema “Sharing The Planet”, trabalhando em
Corpo e Movimento as diferentes
formas com as quais os povos
associam a prática de movimento e a dinâmica da natureza, tendo os animais como inspiração,
por exemplo, e mostrando sua
presença dentro do meio natural
em que estão inseridos. Neste
contexto, nas aulas remotas, durante o isolamento social, foram
realizadas atividades envolvendo a Yoga, as artes marciais da
cultura oriental, como “Tai Chi
Chuan” e “Chi Kong”, e brincadeiras dos povos ameríndios, como
o “rastro da cobra” ou a “caça à
onça”, permitindo um aumento
do acervo motor e cultural dos
nossos alunos.
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YEAR 5
O Year 5 trabalhou o tema
“How The World Works” com a
ideia central “Every real-life situation can show the relationship
between force and motion.”
E através deste tema
transdisciplinar, os alunos puderam compreender em sua
Práxis como os fenômenos da
Física (gravidade, força, velocidade, equilíbrio) tem relação direta
com o nosso cotidiano e devem
ser levados em evidência nas
ações físicas. Assim, os estudantes puderam, mesmo de forma
remota, praticar e pesquisar sobre as modalidades do atletismo,
como o salto em altura, salto em
distância, as diversas formas de
corrida e lançamentos, entendendo de forma científica todos
os seus processos.

NBA Basketball School na ABA
A ABA Global School trouxe para seus alunos
a magia e o encantamento do método NBA Basketball School, com a implantação da escolinha de
basquete da NBA: um programa da liga americana, que tem como objetivo promover o desenvolvimento 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 participação dos embaixadores e atletas da seleção
brasileira que fizeram história: Adrianinha e Guilherme Giovanoni. Das quadras para a vida, as experiências 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.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

www.estudenaaba.com | Janeiro 2021 ABA GLOBAL NEWS | 67

Events

Eventos

Se não era uma vez. Lá vão duas.
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 participação de mais de quatrocentas
crianças, do Toddler ao Year 5.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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Events
Eventos

Welcome Alunos

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Momento de receber os alunos novos e antigos para mais
um ano letivo. A alegria e animação se espalharam pelos corredores, 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 conhecer suas novas professoras e os
novos colegas. A escola se encheu de vida com o retorno dos
nossos alunos.

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 especial 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 aparece 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 mensagens 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 diferente 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. Antes da apresentação da banda, a
criançada participou de oficinas
de dobradura, arte junina e ritmos
juninos.
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Drive-thru da Saudade
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Drive-thru dia das Crianças
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Drive-thru dia dos Professores
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Back to school
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Back to school

STEM Lab
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FabLab
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“Minha pequena história” foi o tema desenvolvido com
as crianças do year 1 para produção do seu livro de histórias.
Houve um momento especial para celebrar as conquistas vivenciadas neste ano e tivemos a participação dos familiares online.
Foi um momento de muita emoção.

Year 1A
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Year 1B

Year 1C
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Year 1D
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