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Não deixe de conferir a segunda parte do ABA Global News, 
com tudo que a ABA Global School realizou em 2021.1
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ABA, 33 anos
Saudade de gente fantástica que colaborou com a construção da ABA. 

33 anos.

Parabéns Eduardo, você construiu uma    
instituição modelo. Forte abraço a você,        
Mônica e toda a equipe da ABA.

Luís Montenegro, foi consultor e pai de alunos.

Lembro bem dessa 
casa, na Rua do Futuro 
com Malaquias. Onde 
tudo começou pra vcs 
e pra gente.

Giovanni Di Carli, 
consultor, ex-aluno e         
pai de alunos.

Parabéns pra você e toda equipe da 
ABA, Eduardo!
Desejo ainda mais sucesso! Abraços,
Passa rápida demais... Parece que foi 
ontem que construímos a duplicação na 
unidade de Boa Viagem  com o projeto 
de arquitetura de Oto, Carlindo e Tota 
(1992).  
Evyo Melo, foi construtor da ampliação da ABA                                 
e é consultor.

Orgulho de fazer      
parte desta história.
Ricardo Rodrigues,  cofundador.

Eu faço parte da história da ABA e 
a ABA faz parte da minha história. 
Uma vez ABA sempre ABA.Obrigada 
Eduardo por não esquecer de mim. 
Amo vocês saudades.

Neusa Mendes, foi coordenadora. 

É um lugar incrível! 
Terei sempre a ABA          
no meu coração.

Nadja Vieira, foi professora. 

Parabéns amigo 
por essa grande 
iniciativa.                   
Forte abraço

Herma Braga, foi 
consultor e pai de alunos.

Quantas recordações! 
Fui muito feliz na ABA.

Ana Lia Evangelista, foi 
bibliotecária e aluna.
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Vocês estarão sempre no 
meu coração. Parabéns por 
todas as conquistas, vocês 
são uma fonte de inspiração 
para todos nós. Tenho muito 
respeito, carinho, admiração 
e gratidão por ter feito parte 
dessa equipe maravilhosa 
e ter ensinado meus alunos 
inesquecíveis.

Catharina Buonora Holgado,               
foi professora 

Parabéns Eduardo e 
ABA team pelos 33 
anos. Muito feliz de 
ter sido parte dessa 
história. Um grande 
abraço

João Sohsten, foi 
coordenador  e aluno.

Lugar especial.
Simone Hande, foi 
aluna e professora.

Parabéns! Eu sou muito grata 
pela lembrança.  A ABA foi 
uma grande escola para 
mim.  Cresci pessoalmente e 
profissionalmente, graças a 
vocês. Obrigada por tudo.

Ana Carolina Souza, foi assistente 
administrativa  e aluna.

Parabéns da todos 
da ABA. Nunca teria 
chegado tão longe 
sem o aprendizado 
que recebi deste 
lugar sempre tão 
especial em meu 
coração.

Catharina Carvalho 
Corbett, foi aluna e 
coordenadora da ABA.

Me orgulho demais de fazer 
parte desta história. Parabéns 
com meu abraço sincero.
Zélia Levy, apoia o projeto da ABA desde 
o primórdio, foi mãe de alunos e aluna.

Lugar incrível e de 
pessoas igualmente 
incríveis.

Natasha Bezerra, aluna 
e coordenadora. 

I know that place too! 
Saudades!

Mathew Hande, foi professor 
da ABA desde a origem.

Parabéns amigo, educar e 
trabalhar com educação nesse 
país não é fácil, os valores que 
ensinamos aos nossos filhos estão 
fora de moda por aqui, que Deus 
abençoe a todos nós. Parabéns!

Luiz Antônio, pai de alunos.
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Premiações GPTW da ABA
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RETROSPECTIVA  2015 - 2020
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ABA GLOBAL EDUCATION

Festa Year 1

Fundamental 2
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NBA Basquetball School

Halloween

RETROSPECTIVA  2015 - 2020
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ABA GLOBAL EDUCATION

Apresentação orquestra Cidadã ABA Top Team
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Drama Club

RETROSPECTIVA  2015 - 2020
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WELCOME

A Win-Win
Partnership

Parceria 
ganha-ganha

JESSICA SIMON
Cônsul Geral dos EUA

JEFFREY LODERMEIER
Cônsul de Educação, Cultura                       

e Imprensa 
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William Popp- Embaixador dos EUA no Brasil visita a ABA

Hackathon

ABA GLOBAL EDUCATION
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RETROSPECTIVA  2013 - 2020
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Feira Education USA - Representantes de universidades  americanas na feira Education USA

ACCESS for TEACHERS - projeto concebido pela Embaixada dos EUA em parceria com a ABA

LAURA TECLEMARIAM - Especialista americana em games faz palestra na ABA
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RETROSPECTIVA  2013 - 2020
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JOVENS EMBAIXADORES  - programa de iniciativa da 
Embaixada dos EUA em parceria com a ABA.

The NASA Globe Project - projeto realizado pela Embaixada 
dos EUA em parceria com a ABA

PSTDP  -  programa promovido pela ABA em parceria 
com a Embaixada dos EUA.

FUTURED  -  Série de Lives com apoio 
da Embaixada dos EUA e em parceria 

com os centros binacionais

FO
TO

S:
 A

CE
RV

O
 M

ED
IA

_L
AB

RETROSPECTIVA  2013 - 2020
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Parceria ganha-ganha continua

A Embaixada dos EUA 
patrocinadora do projeto 
“Achieving 21st skills” contratou 
Fernando Luzio da Luzio Strategy, 
www.luzio.com.br, para ser 
o consultor do projeto que 
conta com a participação de 
onze Centros Binacionais-BNCs 
do Brasil. Assim, nessa etapa 
final, que se prolongará até 
fevereiro/2022, o projeto ganha 
nova dimensão de valor. 

O projeto tem como 
propósito a construção de um 
modelo inovador que colabore 
para os BNCs formarem cidadãos  
conscientes, com competências, 
habilidades e valores para 
se tornarem  agentes de 
transformação, referência 

internacional em educação 
maker.

O modelo será pilotado 
nos BNCs, com perspectiva 
de expansão para as escolas 
públicas e também para 
instituições em outros países.

O desafio contará com 
a colaboração dos diretores 
dos BNCs que formam um 
comitê estratégico e dois 
coordenadores de cada centro. 
Eduardo Carvalho, diretor de 
inovação e cidadania global da 
ABA, foi nomeado mentor do 
projeto, e também será membro 
do comitê estratégico. O mentor 
é a liderança chave no processo 
que age como catalizador 
do projeto.  Ana Flávia Ferraz, 

coordenadora de tecnologia 
educacional da ABA, exercerá a 
função de líder facilitadora. Terá 
a responsabilidade de pilotar e 
conduzir o projeto.  Rachel Levy, 
coordenadora do English 3D 
participa do grupo de cocriação 
e também terá a função de 
voz do cliente. O projeto será 
desenvolvido em plataforma 
colaborativa.

Desde 2015, as habilidades 
do século 21 são desenvolvidas 
pelos alunos da ABA através 
da  metodologia English 3D,  
exclusiva da instituição. A cultura 
maker também é estimulada 
na instituição,  com o apoio da 
Embaixada dos EUA e do FabLab/
Maker School.
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American

 

English
Experience 

Brazilians Innovating on the Teaching of English 
é um curso  para professores de inglês da rede pública 
de ensino no qual os participantes aprendem sobre 
metodologia e colocam em prática os conceitos 
abordados. O curso é muito rico em debates e troca 
de experiências, levando os professores a refletir 
e aprimorar suas práticas em sala de aula. Este 
projeto é patrocinado pela Embaixada dos EUA e 
oferecido por Centros Binacionais como a ABA em 
Pernambuco-Brasil.

Este programa tem como 
objetivo promover o ensino da 
língua inglesa para 55 alunos do 
Nordeste. Com componentes 
síncronos e assíncronos, os 
alunos irão concluir um total de 
mais de 80 horas de estudos 
na língua inglesa. O programa 
contará com experiências de 
aprendizagem no portal ABA 
Online e encontros ao vivo com 
um professor todas as semanas 
para a prática de conversação.   
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Ciclos ABA GLOBAL 
EDUCATION

São muitos ciclos que a liderança da organização precisa superar no decorrer 
dos anos: políticos, econômicos, tecnológicos, mercadológicos, entre outros.

                Eduardo Carvalho
”

“
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As competências, habilidades e valores pessoais e profissionais 
do(s) líder(es) da organização são fatores determinantes para a 
sua longevidade.
Eduardo Carvalho
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Ciclos de TECNOLOGIA
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Ciclos ABA GLOBAL 
SCHOOL
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NOVOS CICLOS
F U D A M E N TA D O S  N O S  VA L O R E S ,  P R O P Ó S I T O , 
M I S S Ã O ,  V I S Ã O  I N S T I T U C I O N A I S
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NOVOS CICLOS
Visão

O  A B A  T E A M  C O N T I N U A M E N T E  P E S Q U I S A ,  P A R T I C I P A  D E  P R O G R A M A S , 
C R I A  M O D E L O S  P A R A  S U P E R A R  N O V O S  C I C L O S .

E S T U D O S  E  P E S Q U I S A S

Uma organização, como os seres  vivos, 
tem trajetórias semelhantes,  
vivem em constante mudança.
Eduardo Carvalho
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A L G U N S  C U R S O S ,  W O R K S H O P S  E  W E B I N A R S 
Q U E  O  A B A  T E A M  P A R T I C I P O U  E M  2 0 2 1 . 1
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NOVOS CICLOS
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Tecnologia educacional
Esse ano iniciamos com treinamentos para os professores da 

ABA Global School. O desafio foi o de capacitar ainda mais nossos 
professores, estimulando criatividade, qualidade e ressignificando o 
uso de tecnologia no ensino-aprendizagem personalizado dos nossos 
alunos. Foram duas manhãs de mão na massa, onde abordamos 
Criatividade para todos e Objetivos de Aprendizagem da Apple. Todos 
puderam experimentar, errar e criar atividades com o foco da sala de 
aula, lembrando a diversidade que encontramos.

E nossos professores não pararam por aí, 100% do nosso time 
conseguiu a certificação do Apple Teacher, isso mesmo, todos tiraram 
a certificação da Apple, além de agora terem acesso a uma plataforma 
colaborativa de atividades, tendo às mãos um diferencial para aulas. 

Tecnologia educacional  
no inglês

Com a atualização do curso de 
teens, o currículo dos projetos de 
tecnologia também passou por uma 
mudança. Agora, todos os projetos 
estão integrados ao conteúdo 
de sala de aula dando um maior 
propósito a nossa proposta de ensino 
aprendizagem  
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TREINAMENTOS
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TREINAMENTOS

Durante esta semana, os 
professores refletiram sobre 
todas as realizações e desafios 
enfrentados durante todo esse 
tempo. Este foi um momento 
também para olhar para o 
futuro com esperança, renovar 
as energias para o início de 
mais um semestre, tudo para 
continuarmos a nossa missão: 
FORMAR CIDADÃOS GLOBAIS 
CONSCIENTES.

In-service Training: 

Ainda com o olhar sobre o novo tempo, a semana pedagógica dos 
professores teve como tema central a importância em olhar para cada 
aluno como protagonista da sua caminhada e como nós podemos 
tornar este processo ainda mais prazeroso e relevante, principalmente 
neste momento tão desafiador que estamos vivenciando. Este olhar 
começa desde a escolha do material a ser adotado, passando pela 
preparação das aulas até os momentos de troca de experiências 
entre os professores. Acreditar em um desenvolvimento holístico faz 
parte da crença da ABA na formação de cidadãos globais.  

Semana Pedagógica
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TREINAMENTOS

Em janeiro tivemos a Semana Pedagógica que foi amplamente 
dedicada à preparação para o IB Evaluation 2021 quando pudemos 
rever o Self-study Questionnaire e fizemos a revisão anual do Programa 
de Indagação do IB PYP, POI. Além disso, construímos ferramentas 
avaliativas para o Academic School Improvement Plan da Maple 
Bear. Essas ferramentas são importantes para o desenvolvimento de 
Speaking and Social Skills na Educação Infantil e Reading and Writing 
em ambas as línguas no Ensino Fundamental. 

Como parte do processo de formação profissional da equipe 
de professores de Língua Inglesa, tivemos a educadora Canadense 
Cathy Gamble no período de 1 a 26 de março de forma virtual. Cathy 
observou professores do Infantil e do Fundamental 1 e 2. Aconteceram 
três workshops para grupos de professores focando nas áreas de 
desenvolvimento do Academic School Improvement Plan da Maple 
Bear. 

No dia 22 de março, os pais da Educação Infantil participaram 
de um workshop virtual intitulado: How to read with your children 
ministrado por Cathy Gamble. Na ocasião ela modelou a leitura de 
livros infantis e deu excelentes dicas para os pais incentivarem e 
explorarem a leitura com seus filhos em casa. O vídeo do workshop 
foi compartilhado com os pais para que possam rever ou assistir, se 
não puderam participar da live. 

IB PYP 
Course

Maple Bear In-School Training

How to read with your children  
Cathy Gamble
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TREINAMENTOS

Nos dias 14, 15 e 16 de abril, aconteceu o IB Evaluation. Este 
evento é uma ação da Organização IB (International Baccalaureate 
Organization) para acompanhar a trajetória da nossa escola, que 
foi certificada como uma  IB World School  em  janeiro de 2016. A 
preparação para Evaluation começou em 2019 com a revisão da 
documentação necessária, criação de novos documentos e processo 
de auto avaliação. Esse processo foi conduzido pelas Coordenadoras, 
Rozário e Anarruth. A equipe de professores participou ativamente,  
contribuindo com a criação, revisão e aprimoramento dos 
documentos oficiais. Representantes oficiais do IB, Anderson Vidal 
e Stephen Eagles participaram virtualmente do processo. A agenda 
foi repleta de encontros e conversas com a direção, equipe,  alunos 
e pais da escola. O IB Evaluation proporcionou uma ampla reflexão 
para toda comunidade ABA Global School. 

A ABA Global School continua sendo a única escola em 
Pernambuco, certificada pelo IB World School. Congratulations 
to the ABA Team!

No mês de abril a escola recebeu, de forma virtual, a treinadora 
de Língua Portuguesa Clemari Ribeiro para observação das aulas 
em Língua Portuguesa do Fundamental 1 e 2. No decorrer das 
observações foram dados os feedbacks e, no final, workshop sobre 
desenvolvimento de aprendizagem, gerenciamento, estratégias e 
ferramentas para um aprendizado significativo de maneira afetiva e 
positiva.

Treinamento de Língua 
Portuguesa F1 & F2

IB Evaluation

Missão cumprida!
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Universidades Internacionais em 
que alunos ABA, mentorados e 
colaboradores foram aceitos.

planeta?
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Centro de Cidadania Global
Global Citizenship Center
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https://www.estudenaaba.com/posters/
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http://cidadaniaglobal.org.br/artigos/
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Inaugurado o Centro                   
de Inovação                                           

e Cidadania Global

O ano de 2021 marca outra grande expan-
são 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 in-
ternacionais.
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NOVO MARCO
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CENTRO DE INOVAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL
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No segundo piso do prédio ABA 
Innovation, o auditório tem uma 
capacidade para até 200 cadei-
ras 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. 

Contato: 3427-8832
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Com o objetivo de desenvolver habilidades para o futuro como 
empreendedores, nasce o Acelera NEXT, com a missão de preparar os 
jovens para a próxima etapa da vida: o início da carreira profissional.

Neste programa serão abordados diversos temas e atividades 
como: 

Plano de Desenvolvimento Individual; 
Workshops de liderança, oratória, investimentos e entre 
outros temas;

Visitas às empresas com entrevistas aos profissionais;

Desafios empreendedores;

Trabalhos voluntários e sociais;

Mentorias e muito mais. 

A Acelera possui o programa Adote um Empreendedor, um 
projeto que proporciona para jovens que estudam em escolas 
públicas oportunidades para aprender sobre empreendedorismo.

O programa funciona da seguinte forma: jovens se cadastram, 
e através dessa inscrição poderão receber uma bolsa de estudos 
anual. Essas bolsas são financiadas por pessoas físicas e jurídicas 
que tenham interesse em colaborar com o projeto. O valor mínimo 
mensal para a doação é de R$30,00. Além da bolsa de estudos, os 
alunos matriculados recebem também auxílio transporte.

um Empreendedor
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O programa dará início às inscrições em Julho de 2021                             
através do site: www.escolaacelera.com.br/

Adote

Centro de inov  & EMPREENDEDORISMOação
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A Acelera realiza mensalmente meetups com o objetivo 
de debater sobre temáticas voltadas ao empreendedorismo e 
desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

E o Encontro de Pais, é uma oportunidade exclusiva para os 
pais da Acelera conversarem com um especialista na formação e 
educação dos nossos jovens. Ao longo dos meses recebemos vários 
convidados, como Ligia Pacheco e Airton Sampaio. 

O Acelera no Vale é um programa de 
imersão no Vale do Silício, na Califórnia. Durante 
10 dias, os jovens 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, 
eles visitaram as sedes das maiores empresas 
do mundo (como Google, NVidia, Plug and 
Play e Apple), e conversaram com executivos 
e empreendedores do ecossistema. Em julho 
de 2022 um grupo de 20 jovens embarcam em 
uma nova jornada do programa.

Meetups e Encontro de Pais

ACELERA NO VALE do silício

ABA EMPREENDEDORISMO
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A Acelera Box é um kit desenvolvido pela Acelera que tem 
como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento de habilidades 
das crianças e jovens em casa. E agora, com um clube de assinaturas 
para crianças que tem como objetivo desenvolver habilidades 
empreendedoras através de atividades lúdicas e divertidas.

A cada mês uma nova habilidade, um novo capítulo, um novo 
desafio! As habilidades serão desenvolvidas por meio dos itens da 
box, além de contar com narrativas de Storytelling para ilustrar toda 
a aventura!

Faça parte do primeiro clube de 
empreendedorismo infantil e todos 
os meses experimentem juntos 
novos desafios para desenvolver 
habilidades.

Além de termos aulas presenciais para os alunos que residem 
na região, nossas atividades são adaptadas para o online, com o 
objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento de habilidades nas 
nossas crianças e jovens de qualquer lugar do mundo. Já atingimos 
15 estados diferentes ao longo dessa jornada. 

Durante este período utilizamos diversos formatos, para que 
o aprendizado e desenvolvimento sejam completos! Realizamos 
desafios, atividades, vídeos com conteúdos e materiais didáticos.

Acelera Box

Aulas Presenciais e Online

ABA EMPREENDEDORISMO

Informações e inscrições:

81 99877.4004
www.escolaacelera.com.br
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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 -

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 at ravés de t rês 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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ABA GLOBAL EDUCATION

Para este semestre, além das aulas nas 
modalidades presencial e on-line, a ABA 

ofereceu um modelo inovador de aulas remotas. 
Assim, as aulas presenciais são transmitidas 

simultaneamente para os alunos que estão em 
casa.
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https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums
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Sustentabilidade! Este é o tema central do 
PT5 in action. Ao longo do semestre os alunos do 
curso de PreTeen 5 conversaram e pesquisaram 
sobre o assunto e sobre alguns Desafios Globais 
que estão diretamente ligados aos pilares da 
sustentabilidade. No final do semestre, os alunos 
tiveram a oportunidade de compartilhar com os 
pais tudo o que aprenderam além de inspirar toda 
a comunidade escolar na luta por um mundo mais 
sustentável.

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.  

PT 5 in action
Vamos conversar sobre Sustentabilidade

Enjoy the trip!

ENGLISH 3D
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Este semestre o tema The 
Power of Empathy foi o escolhido 
para ser abordado pelos alunos 
do Teen 8. Cada turma criou 
uma rádio novela com este 
tema, passando por todas as 
etapas de sua criação: desde a 
construção do enredo, escolha 
dos personagens, gravação e 
edição. No final do semestre 
uma cerimônia de premiação irá 
escolher as melhores histórias, 
os melhores atores e atrizes 
entre outros prêmios. Em breve, 
todas essas criações, assim 
como as que foram criadas nos 
semestres anteriores, estarão 
disponíveis no spotify da ABA. 
Stay Tuned!
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ENGLISH 3D

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums
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O show precisa continuar! É com este espírito 
que o ABA Drama Club retornou aos seus ensaios. 
Para isto, o grupo precisou se adaptar ao novo 
momento e rever seus projetos. Agora o foco serão 
apresentações de textos mais curtos, para as famílias 
e alguns convidados. Durante os ensaios, além de 
praticar a fluência da língua inglesa, os participantes 
desenvolvem outras habilidades como o canto e as 
habilidades do século 21 .

 O que você sabe 
sobre Empatia?

ENGLISH 3D
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ENGLISH 3D

Certificações           

ECCE e ECPE
Congratulations!

Parabéns                         

a todos os alunos             

e professores por 

mais essa vitória! 
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Mais um grupo de alunos ABA receberam 
os certificados da universidade de Michigan, 
ECCE e ECPE, como competentes e proficientes 
em Língua Inglesa, respectivamente.  
Diante da pandemia, pela primeira vez tivemos 
uma cerimônia virtual de celebração desta 
conquista com participação do diretor da ABA, 
Eduardo Carvalho e do Cônsul de Educação, 
Cultura e Imprensa do Consulado dos EUA 
em Recife, Jeffrey Lodermeier. Mesmo através 
das telas, o evento foi especial e caloroso 
e os alunos receberam seus certificados 
individualmente na ABA.

Cerimônia virtual 

Disponíveis em:
www.amazon.com.br

Publicações do ABA team

Wow! Já são 1786 alunos da ABA que 
conquistaram certificados da Universidade 
de Michigan. Estão fazendo diferença para 
que o mundo seja melhor! Fazem parte do 

ABA GlobAlumni. Way to go!

https://www.amazon.com.br/EDUARDO-CARVALHO/e/B08H5YKXXP/ref=dp_byline_cont_pop_ebooks_1
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ABA ONLINE

https://www.estudenaaba.com/online/


www.estudenaaba.com  |  Junho 2021 | ABA GLOBAL NEWS  |  58

ABA GLOBEDUCAR

2021 traz diversos projetos buscando motivar mais pessoas a 
realizarem seus sonhos e encontrarem oportunidades de estudar 
e trabalhar no exterior, sempre mediadas pelo Inglês. Desde testes 
internacionais de seleção até duas semanas inteiras de conteúdo 
sobre estudar fora e como desenvolver uma carreira internacional 
muita coisa já aconteceu e tem muito mais por vir! 

Quer saber mais? Entra no globeducar.org e assina 
nossa newsletter quinzenal gratuita e aproveita e não 
deixa de seguir a gente no Instagram @globeducar.

Globeducar 2021:

brasileiros para o mundo

#inspirar
#preparar

uma jornada para

e

Em Fevereiro, o Globeducar realizou a Maratona Seguindo Seus Sonhos com uma semana de 
lives e muito conteúdo sobre graduação no exterior. Autoconhecimento, Bolsas de estudos, Escolha 
de universidades, Redações e Extra-curriculares foram os temas discutidos e contamos com um time 
especial de alunos e experts para conversar conosco. Luka Faccini (aceito em Dartmouth), João Arruda 
(aceito em Harvard) e Pedro Vital (aceito em Yale Summer) foram alguns de nossos convidados. Foram 
mais de 800 visualizações e muita gente impactada com essa ação. Se você não conseguiu participar, as 
lives estão salvas no @globeducar. 

Maratona Seguindo seus sonhos
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A ABA oferece o maior centro de testes internacionais do Norte-
Nordeste e recebe candidatos de todo o Brasil para realizar exames 
conosco. Desde exames de inglês para admissão em universidades em 
todo o mundo, até certificações internacionais nas áreas de Medicina, 
Contabilidade, Recursos Humanos, Desenvolvimento sustentável ou 
até consultoria de amamentação, oferecemos um conjunto exclusivo 
de exames em nosso portfólio. Nossos parceiros incluem Prometric, 
ETS, University of Michigan, dentre outros e estamos prontos para 
oferecer a estrutura necessária para o desenvolvimento de uma 
carreira global. 

Para mais informações sobre os exames que aplicamos, vale 
checar a lista completa de testes oferecidos por nossos parceiros: 

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;

Confira alguns de nossos mentorados aceitos em programas internacionais.

PROMETRIC - www.prometric.com
ETS - www.ets.org
University of Michigan - michiganassessment.org

TESTES INTERNACIONAIS: PASSAPORTE PARA 
NOVAS POSSIBILIDADES!

MARÍLIA GABRIELE                                                        
University of Texas at 

Austin (EUA)

LUKA FACCINI                                         
Dartmouth College (EUA)
Mentorado Oportunidades 
Acadêmicas - EducationUSA

NATHALIA NASCIMENTO
Oregon State University, Saint 

Louis University e Syracuse 
University (EUA)

JOÃO ARRUDA                                          
Harvard University (EUA)
Mentorado 
Oportunidades 
Acadêmicas - 
EducationUSA 
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ABA GLOBEDUCAR

Este ano iniciamos a segunda turma online do Global Education 
Prep - curso online de preparação para alunos que pretendem fazer 
graduação fora do Brasil. O GEPrep conta com 20 horas-aula de 
atividades e conteúdo exclusivo para apresentar cada detalhe do 
processo de candidatura para universidades no exterior. Lançamos 
também o MAP (My Application Prep), um programa de um ano de 
acompanhamento de candidatura para alunos que estão no 3º ano 
e gap year. 

A Globalumni (rede formada por ex-alunos ABA que conquistaram o ECPE) está 
com novos projetos e lançou campanha de mapeamento dos potenciais membros 
de 1990 a 2020! O objetivo desse processo é entender ainda mais o perfil dos 
Alumni (como participantes da rede), seus interesses, realizações, hobbies e áreas 
de atuação, com o intuito de desenvolver ações e atividades que contribuam ainda 
mais para o crescimento pessoal e profissional do grupo e também motivem ações de 
desenvolvimento social em nossas comunidades. Se você fez ECPE conosco e foi aluno 
ABA por mais de 6 semestres, vem fazer parte deste grupo especial! 

Quer fazer Graduação no Exterior?                                        
A gente te ajuda a chegar lá!

Para quem? Preferencialmente alunos do 
1º e 2º ano do ensino médio.

Para alunos do 3º ano do 
ensino médio e gap year.

Duração 10 semanas com conteúdo no 
portal ABA Online e encontros 
ao vivo semanais.

Acompanhamento de 
um ano com encontros 
ao vivo mensais.
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ABA GLOBEDUCAR

Buscando inspirar o público 
sobre as várias possibilidades 
de carreiras internacionais 
existentes, o Globeducar realizou 
a Semana VOA: um evento online 
totalmente gratuito! Mais de 
140 pessoas se inscreveram, 
receberam um ebook exclusivo 
sobre carreira internacional e 
foram inspiradas a buscar seus 
sonhos. Durante a semana VOA 
conversamos sobre temas como 
carreira em multinacionais, 
estágio fora do Brasil, ONGs 
internacionais e diplomacia. 
Nosso time de convidados foi 
mais que especial e contou com 
as seguintes participações: 

Analice Martinsson                                                                                                                              
(Instituto Diplomacia Direta)

Felipe Lisboa (Mercedes-Benz) e 
Gustavo Arôxa (Zendesk)

Alan Maia (Agência do Bem 
e Instituto Companheiros das 
Américas)

Ana Carolina Leite (Estagiária no 
New York Presbiterian Hospital)

Hugo Lins (Diplomata brasileiro 
em Londres).  

Carreiras 
internacionais
Descobrindo
possibilidades
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ABA GLOBEDUCAR

Esse ano a Feira EducationUSA foi 
totalmente virtual e o EducationUSA ABA 
Recife esteve presente conduzindo uma sessão 
informativa com universidades americanas 
sobre Programas de Curta-Duração, Certificado 
e Inglês intensivo. O evento contou com 33 
instituições dos Estados Unidos e teve mais 
de 6.000 inscritos. Todas as sessões estão 
disponíveis através do Canal do YouTube do 
EducationUSA Brasil. 

O programa Jovens 
Embaixadores é uma iniciativa 
oficial do Departamento de 
Estado do Governo Americano 
sendo coordenado pela 
Embaixada dos EUA no Brasil. 
Com seu início em 2002, no 
Brasil, o programa completa 
quase duas décadas e já foi 
replicado em 24 países.

Os Jovens Embaixadores 
são alunos do ensino médio da 
rede pública brasileira, de 15 a 
18 anos, que estão atualmente 
engajados, por pelo menos 
seis meses, em iniciativas 
de empreendedorismo e 
impacto social e buscam a 
solução de problemas em 
suas comunidades. Perfil de 

Jovens EMBAIXADORES

liderança, excelência acadêmica 
e conhecimento da língua 
inglesa também estão entre 
os requisitos. Com a edição 
especial de 2021 o programa 
chega ao número de 700 Jovens 
Embaixadores.

O programa normalmente 
consiste em um intercâmbio de 3 
semanas para os Estados Unidos e 
oferece experiências como visita 
à Casa Branca, Capitólio e outros 
órgãos oficiais, além de diversas 
interações com americanos em 
contextos escolares, culturais 
e de voluntariado. Este ano, o 
intercâmbio será totalmente 
virtual acontecerá entre 14 de 
junho e 13 de agosto e incluirá 
atividades e oficinas sobre 

liderança, cultura e comunicação, 
cidadania digital, mudança social 
em sua comunidade e em nível 
global, além da interação com 
os Jovens Embaixadores dos 
EUA.  Haverá, ainda, cerca de 
duas semanas de atividades de 
enriquecimento de conteúdo 
implementadas pela USBEA (U.S. 
Brazil Exchange Alumni), com o 
objetivo de estimular o processo 
criativo e inovador dos nossos 
Jovens Embaixadores.

A ABA é parceira do programa 
desde o seu início em 2002 e 
Pernambuco reúne hoje um total 
de 37 Jovens Embaixadores, 3 
deles selecionados para a edição 
2021.
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ABA GLOBEDUCAR

Congrats, Mayara!

MAYARA FELIX SILVA, 
Aluna ABA e Jovem Embaixadora 
conquista o PhD em Economia 
pelo MIT nos Estados Unidos.

A trajetória internacional 
de Mayara se iniciou com o 
Programa Jovens Embaixadores 
enquanto ainda era aluna da 
ABA. Seu talento e determinação 
a levaram para conquistas ainda 
mais desafiadoras e assim foi 
selecionada para o Programa 
Oportunidades Acadêmicas do 
EducationUSA, orientada pelo 
escritório da ABA e recebeu 
bolsa de estudos para fazer 
Graduação nos EUA, na Mount 
Holyoke College, se formando 
em Economia e Matemática.

Hoje, temos o prazer 
de parabenizar Mayara pela 
realização de algo extraordinário: 
a conclusão do doutorado em 
Economia no Massachusetts 
Institute of Technology, o MIT, 
instituição reconhecida como a 
melhor universidade do mundo. 
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A Experimento buscou explorar as ferramentas 
digitais para realizar eventos nacionais, com 
a participação de especialistas do setor de 
intercâmbio, escolas e universidades parceiras, e 
ex-intercambistas, que enriqueceram os eventos 
com seus depoimentos.

Além das lives através do Instagram, também 
foram realizados eventos via Zoom e YouTube, 
com pré-inscrição dos participantes, dinâmicas 

Experimento Day – Programas Universitários

Experimento Day – Programas de Férias

Experimento Day – High School

Experimento Day – Au Pair

Experimento Day – Estudo e Trabalho

Workshop virtual das profissões do futuro, com participação de 
renomadas universidades americanas

Liderança e Empoderamento Feminino (Especial de Dia Internacional 
da Mulher, com Mariana Serra, empreendedora social, idealizadora e 
cofundadora da Volunteer Vacations)

Intercâmbio de trabalho voluntário na África do Sul

Viagens em tempos de pandemia, com a psicóloga Andrea Sebben

Estudo e Trabalho na Austrália

Vida Universitária no Reino Unido

Como é morar e estudar em uma Boarding School nos Estados Unidos?

Explorando cursos on line durante a pandemia

Canadá: o queridinho da vez! Como estudar e trabalhar neste país.

Como o intercâmbio pode ajudar na escolha de uma profissão

Tudo o que você precisa saber para estudar em uma universidade 
americana

LIVES

EVENTOS

interativas ao vivo, como quizzes, e sorteio de 
prêmios.

Este formato de eventos tem se mostrado 
interessante, já que garante a participação de 
mais pessoas simultaneamente, além de permitir 
a reprodução por vídeo posteriormente para mais 
pessoas.
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 A biblioteca da ABA 
preparou um material com dicas 
de documentários disponíveis 
do nosso portal e-library para 
postar no Instagram da ABA 
sobre Martin Luther King, 
pois estávamos celebrando o 
aniversário no dia 15 de janeiro 
deste grande ativista americano 
que lutou pelos direitos civis dos 
negros.

 No mês de fevereiro, 
para celebrar o mês dos afro 
americanos, fizemos uma 
exposição com personalidades 
negras que se destacaram na 
sociedade.

 Como forma de homenagear 
o renomado escritor americano 
infantil Dr. Seuss pelo seu 
aniversário no dia 2 de março 
decoramos a biblioteca com 
uma exposição interativa e 
lúdica na área de kids e  fizemos 
uma exposição com os seus 
livros que dispomos no acervo. 
Aproveitamos também para 
celebrar o aniversário da grande 
escritora infantil brasileira, Ruth 
Rocha, que completou 89 anos 
no dia 2 de março.

FEV

MAR

JAN

Um mundo de conteúdo a ser 
acessado - eLibraryUSA -

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. 

A primeira leitura coletiva 
deste ano foi Moxie, lido 
durante o mês de março, mês 
das mulheres, o livro trouxe 
reflexões sobre a posição 
da mulher na sociedade e 
igualdade e equidade entre 
gêneros.

Em abril foi compartilhada 
a leitura de Daisy Jones & 
The Six e em maio o livro X 
em homenagem ao Asian 
American and Pacific Islander 
Heritage Month.

ABA LIBRARY

Aconteceu nas

Dr. Seuss Expo
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ABA LIBRARY

Através de uma parceria com o Departamento Cultural para 
celebrar o Dia da Biblioteca, que ocorreu no dia 09 de abril, os 
bibliotecários Aline Moura e Fernando Antonio gravaram um vídeo 
no qual mostraram as bibliotecas da ABA e falaram sobre o acervo, 
serviços e atividades que disponibilizamos para os alunos.

No dia 02 de abril é comemorado o aniversário do escritor 
Dinamarquês Hans Christian Andersen e também o dia internacional 
do livro. Por este motivo, fizemos uma exposição com os livros dele 
que dispomos no acervo e criamos um texto informativo que foi 
postado no instagram da ABA.

ABR

Mundial health day
O dia 7 de abril é conhecido 

pela celebração do dia mundial 
da saúde e por este motivo nossas 
bibliotecas deixaram expostos 
livros e revistas que tratavam 
do tema para ao mesmo tempo 
informar e conscientizar nossa 
comunidade acadêmica.

Em 22 de abril, para 
comemorar o dia da Terra, 
fizemos uma exposição com 
os livros infantis e temáticos do 
nosso acervo que faziam relação 
com a temática de preservação 
ambiental e cuidados com 
o local onde vivemos. Além 
disso, desenvolvemos uma 
dinâmica na qual os alunos 
foram incentivados a praticar o 
vocabulário respondendo em um 
mural na biblioteca para tentar 
descobrir as ações cotidianas 
que nós fazemos que deixam a 
terra feliz ou triste.

International women’s day
Desenvolvemos uma exposição 

sobre algumas mulheres que 
contribuíram para a sociedade 
através de cartazes expositivos 

com a biografia delas. As 
homenageadas foram Malala 
Yousafzai, Brooke Boney, Dr. 

Mae Jemison, Jessica Watson, 
Yuna Kim, J. K Rowling, Obiageli 

Ezekwesili, Greta Thunberg.

Earth Day 
Expo
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ABA LIBRARY

Para conscientizar sobre o World Press Freedom Day celebrado 
no dia 03 de maio, desenvolvemos   campanhas através das redes 
sociais para a conscientização da importância da liberdade de 
imprensa e no combate à desinformação.

Além disso,realizamos uma exposição utilizando cartazes, 
infográficos, dando enfoque a fake news, despertando a atenção para 
a importância da discussão sobre o assunto. Preparamos atividades 
para os professores utilizarem em sala de aula   e fizemos uma 
apresentação para a turma do Year 4 sobre fake news, fato e opinião. 

How to catch a Leprechaun

Essa foi a missão que os 
alunos do Intermediate 

receberam, e a equipe da 
biblioteca os ajudaram a 

criarem suas armadilhas para 
capturar este personagem 
do folclore irlandês e das 
comemorações de Saint 

Patrick ‘s Day.

MAI

O Scratch é uma plataforma de programação voltada para 
crianças e adolescentes, desenvolvida pelo MIT. Anualmente é 
celebrado o Scratch Day e neste ano comemoramos esta data 
em parcerias com os professores de Coding Lucas Pires e Clarissa 
Cordeiro, dividindo os alunos em dois grupos sendo um na Biblioteca 
a partir de 9 anos e outro no 4Life Lab, o Scratch Junior com os alunos 
mais novos de 5 à 8 anos.

Nossos alunos puderam aprender conceitos da ciência da 
computação a partir da criação de jogos e animações de uma forma 
lúdica e divertida. 

World Press freedom day ABA Maker
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O dia 04 de maio é marcado por celebrações 
mundiais sobre a saga de filmes Star Wars. Por 
este motivo, durante a semana de 04 a 08/05 
desenvolvemos várias ações para nossa comunidade 
que movimentaram nossa biblioteca. 

Entre as ações tivemos parcerias com o 
Departamento Acadêmico com os professores Lucas 
Pires e Mariana Vilela, realizando uma live “Show your 
force!” através do Zoom, na qual interagiram com os 
participantes para falar sobre suas histórias como fãs 
e colecionadores da saga Star Wars, contamos com 
um quiz onde os participantes puderam testar seus 
conhecimentos e concorrer a prêmios.

Ainda em parceria com o departamento acadêmico, 
o professor Lucas Pires, realizou uma oficina de coding: 
“Building a galaxy with code” na biblioteca onde ensinou  
princípios fundamentais da computação programando 
os droids mais queridos de uma galáxia. Nessa edição 
da Hora do Código BB8, R2D2 e C3PO foram nossos 
guias no mundo do desenvolvimento de jogos.

Outro grande parceiro foi o Media Lab, produzindo 
um vídeo tutorial de origami para nossa oficina 
“Yodagami”, na qual desafiamos nossos alunos a 
fazerem o mestre Yoda. O Media Lab também realizou 
sessões de fotos no estúdio usando o Chroma Key com 
os alunos que fizeram cosplay dos seus personagens 
favoritos.

Além destas atividades, realizamos uma 
oficina de estamparia “Stamping”, os alunos 
puderam aprender a estampar camisas usando 
a técnica do estêncil.

ABA LIBRARY
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FAB LAB

A partir da metodologia de Educação 
Maker do Fab Lab Recife (inspiração, ideação, 
prototipação e compartilhamento) os alunos 
do Fundamental 2 estão percorrendo uma 
trilha de inovação maker (Engajamento, 
Empoderamento e Autonomia). As atividades 
são realizadas de forma híbrida, com 
encontros semanais para o desenvolvimento 
de habilidades técnicas relacionadas a 
estruturas (modelagem 3D e 2D), eletrônica 
e conectividade (Programação). Além das 
habilidades cognitivas (criatividade, resolução 
de problemas, comunicação, pensamento 
crítico, argumentação) e socioemocionais 
(adaptação, cooperação, trabalho em 
equipe, aprendizado contínuo, perseverança, 
curiosidade, iniciativa). 

Para o desenvolvimento dos projetos 
Makers das turmas do Y6 até Y8, vamos 
utilizar como ponto de partida os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (Global 
Goals - Sustainable Development Goals), 
com o propósito despertar nos estudantes 
uma reflexão crítica sobre o futuro, analisar 
os problemas reais do presente e buscar 
soluções para resolvê-los. 

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os ODS, escolhidos foram:

O Y6 apoiado no ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis: os alunos estão 
vivenciando Processos de Design, Fabricação 
Digital  através  da Modelagem 3D, do Corte a 
Laser e da Eletrônica Básica que vai possibilitar 
a prototipação de projetos colaborativos 
ligados à uma urbanização e habitações  que 
sejam  inclusivas e sustentáveis, a serviços 
com meio de transportes  alternativos e 
seguros.

O Y7  está com o ODS 7- Energia Limpa 
e Acessível: através da Modelagem 3D e da 
Eletrônica os alunos estão desenvolvendo 
projetos colaborativos, explorando a 
geração de energias limpas, transformações 
de energias, utilizando a variedade de 
componentes eletrônicos para a prototipação 
dos projetos.

O Y8, com o ODS 13 - Ação Contra a 
Mudança Global do Clima: os alunos vão 
elaborar seus projetos ligados a Conectividade 
e Programação com Arduino onde sensores 
podem ser controlados para enviar e receber 
dados e evoluindo para armazenamento e 
comunicação por meio da IoT.
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MAKER SCHOOL - FAB LAB

Esse projeto nasceu da parceria entre a ABA e o FabLab com o 
patrocínio da Embaixada Americana. Tem como objetivo a criação de uma 
caixa Maker com o foco educacional, e difundir ainda mais o pensamento 
Maker através da cultura da prototipação e da aprendizagem ativa. 

No final deste projeto teremos caixa Maker pensada pelos e para os 
professores para ser usada em sala de aula, seja no curso de inglês, na 
Global School e também em outras  escolas da rede pública ou privada. 

Iniciamos com o Curso “Eu, Maker” todo online, ministrado por Betita 
Valentim e Edgar Andrade, onde trazem esse universo Maker de forma 
bem prática e simples. 

Na segunda etapa, focamos na resolução educacional e foi aí 
onde criamos a Caixa Maker. Com os professores separados em grupos 
pudemos ver a diversidade das ideias. Gostou? Então aguarde o próximo 
semestre para ver a Caixa Maker em ação, literalmente. 

ABA 
Maker 

BOX
ABA 

Maker 
BOX
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