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Leia também a primeira parte do ABA Global News, com 
outras ações que o ABA Team realizou em 2021.1
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Communicator
(Comunicador confiante)

Expressa ideias e 
informações com confiança 
em mais de uma língua.

É capaz de avaliar e 
compreender seus pontos 
fortes e limitações.

Reflective
(Autocrítico)

Mostra empatia, compaixão
e respeito para com as 
necessidades e sentimentos 
dos outros.

Caring (Empático)

Balanced
(Ponderado)

Entende a importância do 
equilíbrio intelectual, 
físico e emocional.

Principled
(Bons princípios)

Age com integridade e 
honestidade e tem um 
forte senso de justiça.

Risk-taker
(Assume riscos)

Experimenta situações 
desconhecidas e incertas 
com coragem e prudência.

É aberto às perspectivas, 
valores e tradições de outros 
indivíduos e comunidades.

Open-minded
(Mente aberta)

Knowledgeable
(Bons conhecimentos)

Explora conceitos, ideias 
e questões que têm 
importância local e global.

Sabe fazer perguntas e 
mostra independência no 
processo de aprendizagem.

Inquirer
(Questionador)

Thinker
(Senso Crítico)

Usa o pensamento crítico 
e criativo para tomar decisões 
fundamentadas e éticas.

(O Perfil do Aluno IB)

The IB Learner Profile
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FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Who we are
Quem somos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

EARLY TODDLER

TODDLER

Os alunos aprenderam sobre os animais 
domésticos. Fizeram várias atividades sensoriais 
com areia, penas e lã. Além de muita diversão, foi 
estimulado o sensorial. A atividade com os animais de 
plástico foi a favorita das crianças. Elas procuravam 
os “Pets” na caixa de areia.

Os toddlers começam a se enxergar como pertencentes a 
um novo grupo social - a escola. Dentro desta noção, olhamos 
para nós mesmos, falando sobre quem somos e sobre partes do 
nosso corpo; como também sobre os membros da nossa família. 
Quando se tem esta noção bem consolidada, exploram a escola 
e seus arredores, fazendo o reconhecimento dela, criando laços 
com a comunidade escolar e explorando este ambiente para 
que possam desenvolver suas potencialidades. São momentos 
que podem ser risk-takers e open minded, dois atributos do 
Perfil do Aluno IB.

YEAR 3

Os alunos do Year 3 trabalharam em sala a ideia central “As 
escolhas que fazemos todos os dias influenciam quem somos e 
quem queremos nos tornar”. Em Empreendedorismo, os alunos 
compreenderam que o empreendedor faz escolhas e toma decisões 
constantemente. Estas escolhas são, inclusive, para o seu crescimento 
e desenvolvimento visando ser um melhor empreendedor para a 
sociedade. As crianças realizaram diversas atividades, reflexões e 
situações em que tiveram que fazer escolhas que desenvolviam 
seus potenciais, seus sentimentos, seus hábitos saudáveis e sua 
autoestima.
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How we express ourselves
Como nos expressamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Let’s move!!! Para despertar o atributo do Learner Profile 
“Balanced” (Ponderado) nas turmas do Nursery, várias atividades 
foram propostas a fim de fazer os pequenos perceberem os 
diferentes ritmos da rotina. Todos precisaram equilibrar momentos 
de agitação e calmaria. Os exercícios de atenção plena foram de 
grande importância nesse processo. Assim como as brincadeiras com 
o corpo que proporcionaram a liberação de energia e uma melhor 
percepção espacial.
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Também puderam relacionar as culturas do mundo 
com a história da matemática e da sua importância 
para a cultura global por meio do aprendizado dos 
algoritmos não-convencionais de multiplicação e 
divisão utilizados antigamente em regiões como a 
China, Índia e Rússia. Ao relacionar os algoritmos 
não-convencionais com os que costumamos usar, os 
alunos aprendem as regularidades existentes entre 
eles, como os valores posicionais e as separações das 
multiplicações por partes, simulando a propriedade 
distributiva.

# DESAFIOS MATEMÁTICOS 

Em empreendedorismo, ainda refletindo 
sobre o conceito de cultura, aprenderam 
como ela interfere nas relações comerciais 
globais, trabalharam com os conceitos 
de importação, exportação, comércio 
internacional e conversaram sobre como a 
globalização impactou na cultura do Brasil - 
através de pesquisas e apresentações sobre 
os países que mais importam e exportam 
do Brasil, com estímulo de vídeos, debates e 
dinâmicas de tomada de decisões comerciais 
para o fomento da consciência cultural e 
empreendedora.

Com a idéia central “People express culture in different 
ways and when combined new cultural expressions are 
created”, os alunos do Year 5 refletiram sobre o conceito de 
cultura e como ela se manifesta em diversas sociedades. 
Os alunos pesquisaram sobre diferentes países e suas 
manifestações culturais, assim como sobre a influência de 
outras culturas na formação do Brasil. O resultado foi uma 
rica apresentação de projetos realizados em grupos onde 
cada aluno pôde compartilhar os conhecimentos adquiridos 
ao longo da unidade. 

# EMPREENDEDORISMO

Year 5
“People express culture in different ways and when 
combined new cultural expressions are created”
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Em Corpo e Movimento vivenciaram 
atividades físicas de origem africana e indígena. 
Aprenderam que os jogos indígenas têm 
características específicas. São atividades 
corporais, com características lúdicas, por onde 
permeiam os mitos, os valores culturais e que, 
portanto, congregam em si o mundo material 
e imaterial, de cada etnia. Oportunizando estas 
práticas e compreendendo que todas as ações 
de movimentos tem algo relacionado com o 
meio ambiente em que estão sujeitas. Os jogos 
indígenas são importantes para dar visibilidade à 
cultura indígena para os jovens não indígenas. Os 
conteúdos foram tratados, discutidos,  analisados 
e vivenciados pelos nossos alunos ampliando o 
universo de conhecimento já que é um acervo 
riquíssimo. As aulas de Corpo e Movimento 
promovem excelentes oportunidades de 

Nas aulas de Música utilizaram o corpo como instrumento 
de percussão para reproduzir um ritmo muito importante da 
nossa cultura “O Maracatu”. Nesta atividade, foram usadas 
palavras para reforçar a ideia do ritmo com os alunos e também, 
foram criadas uma forma de interação para desenvolver esse 
ritmo através de uma metodologia de perguntas e respostas 
com ritmo. Desta forma, enriquecemos o aprendizado da 
nossa cultura e, de forma lúdica, desenvolvemos aspectos 
importantes da educação musical como: pulsação, valorização 
da cultura, desenvolvimento da coordenação motora e a 
percepção rítmica.

relacionamento de ideias, para que o outro seja 
reconhecido a partir das suas diferenças. 

Já o uso de jogos de origem africana como 
alternativa metodológica assume o papel de divulgar 
a cultura africana, estabelecendo a valorização 
do patrimônio histórico cultural afro-brasileiro.  
Portanto a associação entre a formação cultural 
e a atividade física ficou evidente e o processo de 
transdisciplinaridade do PYP norteou as aulas de 
forma clarificadora. 

# CORPO E MOVIMENTO

MÚSICA



www.estudenaaba.com  |  Junho 2021 | ABA GLOBAL NEWS  |  81

How the world works
Como o mundo funciona

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 4

Também trabalharam o 
aperfeiçoamento de vários atributos 
do Perfil do Aluno IB - ponderado, com 
bons conhecimentos, questionador 
e senso crítico do aprendiz diante 
o universo do Empreendedorismo. 
Os alunos refletiram sobre aspectos 
importantes: as necessidades 
vitais que o empreendedor precisa 
ter na sociedade; a  importância 
do olhar atento voltado para 
as inovações nos negócios, a 
constante busca pela capacidade 
de adaptação. Entenderam que não 
só é importante estar familiarizado 
sobre os métodos de produção, mas 
também como funciona a estrutura 
de uma empresa no mundo.

Em música estudaram sobre as técnicas do método Orff 
e sua instrumentação, entendendo a importância que cada 
instrumento possui dentro do processo de construção musical. 
Esse método baseia-se, de maneira lúdica, em cantar, dizer 
rimas, bater palmas, dançar, percutir objetos, além de investir 
no movimento corporal, pois, segundo Orff, o ritmo é a base 
sobre a qual se assenta a melodia. Foi utilizado na sala de aula 
instrumentos de percussão como: Xilofones, Metalofones e 
chocalhos para trabalhar os ritmos e a melodia das músicas, 
dividindo as notas entre os participantes, provocando a 
criatividade e a brincadeira musical.

As turmas do Year 4 trabalharam 
biografias nas duas línguas. Ao se 
deparar  com os textos sobre a vida 
dos inventores, as professoras de 
Língua Inglesa e Língua Portuguesa 
propuseram ao grupo investigar e 
personificar um inventor. O trabalho 
foi desenvolvido em etapas. A 
primeira foi conhecer mais sobre 
o gênero textual da biografia. A 
segunda foi pautada na escrita e 
edição do texto.  Por fim os alunos 
expuseram seus trabalhos para a 
comunidade escolar. 

EMPREENDEDORISMO

MÚSICA

Projeto 
Inventors
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As turmas do Year 1 trabalharam com indagações a Ideia Central: “Pessoas de diferentes culturas 
podem viver de maneiras diferentes”, explorando-a nas seguintes linhas:

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

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 1

O que todas as crianças no mundo têm em comum.

A relação entre onde moramos e outros lugares no mundo.

As diferenças entre o modo de viver das pessoas.

Com esse objetivo em mente, adultos e crianças foram convidados a conhecer um pouco da vida 
de crianças ao redor do mundo. Alguns dos interessantes materiais utilizados foram o livro em português 
“Crianças Como Você”, que mostra a vida de crianças reais de diferentes culturas e o site em inglês My 
Home Universe, onde vídeos com depoimentos de crianças de diferentes continentes sobre o que fizeram 
em casa durante a quarentena imposta pela  pandemia. Os alunos colocaram a mão na massa e também 
contaram em vídeos o que mais gostavam de fazer em casa e do que sentiram falta. Em português, 
fizeram pesquisa e compartilharam em vídeos e power points o que descobriram sobre países da América 
do Sul. Demonstraram os atributos do Perfil do Aluno IB:  conhecedor (“Knowledgeable”), comunicador               
(“Communicator”) e mente aberta ( “Open Minded”).
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As turmas do Year 2 
puderam compartilhar com os 
colegas as características das 
ruas onde moram, utilizando o 
Street View. Foi um momento 
de engajamento, uma vez que 
puderam analisar semelhanças 
e diferenças entre as ruas, além 
de se perceberem pertencentes 
ao local. Durante as discussões, 
refletiram sobre aspectos de 

YEAR 2

melhoria para essas localidades 
e como bons modelos de ruas  
podem servir de exemplo para 
um contexto mais amplo da 
nossa cidade. Ainda refletindo 
sobre o tema, numa parceria 
com o FABLAB, trabalharam 
para expansão e materialização 
dessas ideias, no intuito de 
repensar um modelo de 
paisagens que atendam a todos. 

Em empreendedorismo os alunos do Year 2 trabalharam 
com a ideia central “Pessoas modificam paisagens de acordo 
com suas necessidades”, refletindo que as empresas surgem 
para atender às necessidades das pessoas. E, assim, acabam 
por influenciar as paisagens das cidades. Foi visto como isso 
aconteceu no Recife e projetado como se poderia ter uma 
cidade melhor no futuro atendendo às necessidades da 
nossa comunidade.

EMPREENDEDORISMO
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Sharing the planet
Compartilhando o planeta

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 3

As turmas do Year 3 com a ideia central “All animals 
have relationships with people and other animals of 
the world”, exploraram e refletiram sobre o reino animal 
e suas características. Nas aulas de inglês, os alunos 
realizaram pesquisas sobre seu animal favorito, criaram 
um Google Slide e apresentaram para o grande grupo 
suas descobertas. Eles refletiram sobre as classes 
animais e como o reino animal é vasto e curioso.

JUNIOR

As turmas do Junior 
tiveram uma visita virtual super 
especial com a bióloga Tassiane 
Novacosque em comemoração 
ao Earth Day. Tassiane conversou 
com as crianças sobre a 
importância da reciclagem, da 
separação de materiais orgânicos 
e como nosso consumo 
impacta o meio ambiente. 
Enfatizou a importância de que 
juntos podemos proteger o 
meio ambiente e que temos 
responsabilidade com os demais 
seres com os quais dividimos 
o planeta Terra. Aconteceram 
reflexões e dinâmicas muito 
interessantes durante a visita de 
Tassiane. Foi feita a separação 
de diferentes tipos de lixo por 
meio de um joguinho e as 

EARTH DAY       
EVERY DAY!

crianças puderam interagir 
com ela de forma bastante 
lúdica. Outra dinâmica foi 
a de dar um grande abraço 
em nosso Planeta. Os alunos 
pintaram um bonequinho, 
representando cada um de 
nós que foram colocados ao 
redor de um globo terrestre 
tipificando um grande, 
carinhoso e coletivo abraço 
na nossa mãe Terra. 
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As turmas do Intermediate celebraram o Earth Day com 
uma atividade especial na biblioteca. As crianças refletiram sobre 
os lugares especiais que existem em nosso planeta. As turmas 
exploraram um globo terrestre e identificaram cidades e países 
que fazem parte da sua história e vivência. Em seguida, fizeram um 
desenho de observação do nosso beautiful planet!

INTERMEDIATE
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Chapter 1 - Projeto iniciando, alunos no ABA Innovation.
Y5
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CODING
 Em 2021 a grande novidade do Coding é o novo formato 

do Code N’Play, nossa mostra de artefatos digitais produzidos 
pelos alunos. Nesta edição, os jogos e animações criadas 
ao longo do semestre estarão disponíveis para que toda a 
comunidade escolar possa acessar e se divertir.  As turmas 
do Year 3 vão mostrar suas habilidades com sequências e 
loops contando histórias animadas com código. Já as do Year 
4, que está trabalhando biografias de heróis e inventores, vão 
criar jogos do tipo Trivia sobre essas pessoas e seus trabalhos. 
E, claro, não podia faltar as do Year 5 que, no contexto da 
unidade How the World Works, estão estudando as Leis de 
Newton e vão explorar como o mundo dos jogos emula a 
Física do mundo real.
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MATEMÁTICA

Os alunos do Y1 são instigados a desenvolverem seu 
raciocínio lógico através da resolução de pequenos desafios 
matemáticos, construídos a partir de clássicos da literatura 
infantil. Depois, compartilharam suas estratégias pessoais 
de cálculo de forma oral e escrita. Assim, desenvolveram 
não só os conhecimentos conceituais e procedimentais 
matemáticos, mas também atributos do Perfil do Aluno IB  - 
comunicadores, reflexivos, destemidos/corajosos.

Também puderam relacionar as culturas do mundo 
com a história da matemática e da sua importância para 
a cultura global por meio do aprendizado dos algoritmos 
não-convencionais de multiplicação e divisão utilizados 
antigamente em regiões como a China, Índia e Rússia. Ao 
relacionar os algoritmos não-convencionais com os que 
costumamos usar, os alunos aprendem as regularidades 
existentes entre eles, como os valores posicionais e as 
separações das multiplicações por partes, simulando a 
propriedade distributiva.

YEAR 1

YEAR 5
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ARTES

YEAR 5

Nas aulas do Year 5 A 
e B, os alunos estudaram a 
representação dos animais 
nas artes. Conheceram alguns 
artistas que têm os animais como 
tema principal em suas criações 
e, em especial, o artista plástico 
“Artur Bordalo”, estudando suas 
principais características no 
processo de criação. Os alunos 
fizeram atividades relacionadas 
ao tema, usaram o desenho, 
a pintura e a colagem para 
representar os animais nas artes.
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FUNDAMENTAL 2

O Fundamental 2 continua crescendo com a 
chegada do primeiro Year 8. Em 2019 iniciarmos 
o com a primeira turma do  year 6. A ABA Global 
School avança para o Y8 e com a chegada de novos 
professores para agregar ainda mais experiência 
e qualidade à equipe. Em 2021, todas as vagas 
para Year 6 foram preenchidas. A confiança das 
famílias na nossa proposta nos orgulha. Vamos 
preparar nossos alunos para que se realizem e 
atuem para fazer a diferença no mundo!

Como nossos alunos, nossos professores 
também são Lifelong Learners.  Aprendizagem e 
aperfeiçoamento contínuo são grandes pilares 
da ABA Global School. Acreditamos na formação 
continuada. Encontros regulares com a coordenação 
e os treinamentos e workshops do IB e da Maple 
Bear oportunizam esse aprendizado contínuo à 
nossa equipe, sempre buscando a excelência na 
educação. 

Middle Years em expansão Lifelong Learners

A ABA  Global School é a 
única escola de Pernambuco 
certificada pelo IB World Schools 
no Primary Years Program -  PYP.

Após um longo processo 
de aprendizado, a ABA Global 
School se tornou a primeira e 
única escola de Pernambuco 
certificada pelo IB World School 
no Primary Years Program, 
PYP. Com a expansão para o 
Middle Years, a ABA Global 
School, sempre a vanguarda 
da educação, inicia em 2021 o 
processo de candidatura para 
o Middle Years Program, MYP. 

Novas Certificações

Desse modo, continuaremos 
elicitando uma aprendizagem 
criativa e responsável tendo 
experiências mais intensas 
dentro e fora da sala de aula, 
criando oportunidades de 
desenvolver atributos essenciais 
para o ser humano com o Perfil 
do Aluno IB, o Learner Profile.

E a ABA Global School não 
para! Em 2021 avançamos no 
processo de aplicação da Apple 
Distinguished School, ADS. As 
Apple Distinguished Schools são 
centros de liderança e excelência 
educacional que demonstram 

visão clara de como os ambientes 
tecnológicos devem apoiar as 
metas de aprendizagem que 
estão em total sintonia com a 
visão e pilares da ABA.

100% dos nossos 
professores do Middle Years 
são certificados como Apple 
Teachers. Nossos alunos a partir 
do Y6 dispõem do seu próprio 
iPad e fazem parte do Apple one-
to-one Program. Nosso objetivo é 
que nossos alunos se expressem 
melhor, resolvam problemas e 
se preparem para evoluir hoje e 
transformar o amanhã.
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Criptografia, código binário ASCII, charadas e mistérios. 
Em 2021.1 os membros do Geek Club foram desafiados 
a criarem Escape Rooms, uma modalidade de jogo 
que reproduz essa sensação de os jogadores estarem 
“trancados” dentro de uma sala e precisam desvendar 
enigmas e quebra-cabeças para escapar antes que o tempo 
se esgote. Para tanto, nossos Geeks precisaram aprender 
bastante sobre puzzles e jogos de mistério para criar 
seus desafios e exercitar seu Pensamento Sistêmico para 
encadear todos esses “puzzles” numa narrativa envolvente 
e divertida.

MATH Club
No Math Club ofereceremos 

oportunidades para os alunos 
relacionarem conceitos matemáticos 
com o mundo real, modelando 
situações e descobrindo soluções 
técnicas a problemas possíveis. 
Apresentamos conceitos da 
engenharia, astronomia, ciências e 
até filosofia nos nossos encontros!

Desejamos incentivar os 
membros do clube a evoluir cada 
vez mais, por meio de competições, 
discussões, apresentações e 
construções. Competições internas 
e externas são elaboradas para 
explorar o caráter positivo destas 
atividades, mas sem perder o foco 
no lúdico e no aprendizado, afinal, 
o caminho para o conhecimento é 
mais importante que a chegada.

Os alunos que participam do Global Scholars 2020-
2021 (Year 5 e Year 6) estão estudando a unidade Sharing 
Global Resources, sobre desafios globais como mudança 
climática e consumo sustentável. As aulas têm acontecido 
virtualmente às sextas-feiras à tarde. Durante as aulas, as 
crianças assistem a vídeos, realizam pesquisas e participam 
de discussões sobre como podemos contribuir e fazer a 
diferença na nossa comunidade e no mundo.
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Maker School
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O novo laboratório da ABA Global School chegou para promover 
um maior envolvimento do aluno com o objeto de estudo e com 
demandas do mundo real, por meio da aprendizagem baseada 
em problemas, desafios e construção de protótipos, o STEM Lab 
amplifica metodologia de trabalho ativa. Nas aulas práticas, a relação 
entre os conceitos e a experimentação tem como consequência 
testar conteúdos vistos em sala, formular  ideias sobre determinado 
assunto e trabalhar o pensamento crítico para resolver problemas.

STEM Lab - Um novo olhar sobre o ensino de ciências 
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Alunos da educação infantil utilizam o laboratório 
STEM em várias atividades. 

A exemplo a atividade do intermediate:                            
Magic Milk experiment.
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Com o objetivo desenvolver habilidades para orientar-
se e localizar-se no espaço; fazer leituras de mapas, escalas 
“cartográficas”, símbolos de orientação, para representar as 
diversas dimensões do espaço geográfico os alunos se apropriaram 
das diferentes formas de linguagem e meios disponíveis em 
termos de documentação e registro sobre o espaço. E o desafio 
foi construir a Rosa dos Ventos autoral. A Rosa dos Ventos é uma 
figura presente em bússolas, mapas, cartas náuticas e até em 
praças para indicar a orientação dos pontos cardeais: Norte, Sul, 
Leste, Oeste e pontos colaterais. A ilustração é encontrada em 
quase todos os sistemas de navegação. Em vários estilos dos mais 
artísticos aos mais sintéticos. O Year 6 na aula de Geografia sobre 
orientação e localização soltou a criatividade e construiu as mais 
incríveis Rosas dos Ventos que vocês vão ver nos últimos tempos.

Releitura 
da Rosa 
dos 
Ventos 

Year 6
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Já dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma! 
Não é diferente com as rochas. O Y6 aprendeu sobre o ciclo das rochas 
e como tudo está interligado, e nada melhor do que poder ser um 
mineralogista por um dia para entender melhor as diferenças. Essa 
turminha tocou, olhou com lupa, sem lupa, experimentou quebrá-las  
e todo o tipo de sensação para descrever a aprender sobre as rochas. 
Quem é mais frágil? Quem é mais brilhante? Por que isso acontece? 
Com a curiosidade a mil, nossos pequenos cientistas investigaram 
tudo a fundo.
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Year 6 

Estudo das ROCHAS
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Infográfico é uma peça visual 
utilizada para apresentar informações 
e dados de maneira facilitada, o que 
ajuda na compreensão do leitor 
mesmo quando o conteúdo tem 
maior complexidade. Os alunos do 
Y6 foram convidados a participar da 
construção coletiva de um RESUMO 
VISUAL sobre a pré-história. A partir 
de questionamentos a respeito do 
período pré-histórico, os estudantes 
foram instigados a pesquisar e interagir 
com o seus colegas e professor, que 
durante a discussão transformava as 
contribuições dos estudantes em uma 
síntese visual sobre o assunto.

Depois de concluído o RESUMO 
VISUAL, a garotada foi desafiada a 
construir seus próprios Resumos 
para apresentar e compartilhar no 
encontro da história seguinte. O que 
possibilitou uma troca legal e divertida 
de conhecimento sobre a história de 
nossos antepassados.

História

Resumo visual sobre pré-história

https://padlet.com/fjbcp/museuvirtualy6

https://padlet.com/fjbcp/museuvirtualy6
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Verbetes

Em março, vivenciamos a reflexão sobre 
FALA e ESCRITA, que faz parte do estudo sobre 
Variação Linguística. A partir da discussão 
sobre o tema, os alunos escreveram verbetes 
de dicionário para explicar, com as próprias 
palavras, o que compreenderam sobre o 
assunto. Com a apresentação de uma página 
de dicionário on-line e com a reflexão sobre 
os itens necessários para a compreensão 
e para a escrita do verbete, os estudantes 
escolheram a ferramenta de produção de 
texto digital e realizaram, de forma criativa, os 
próprios verbetes. 

Escrita
 

Es-cri-ta
 Sf

 1 Representação
da língua, usando  
mais formalidade

e letras
(carácteres
gráficos).

 

Fala
 Fa-la

 Sf
 1 Capacidade de

expressar emoções,
pensamentos e

ideias, através de
um ato individual
usando a língua
para transmitir

palavras
necessarias  

 

Argumentação

Em abril, vivenciamos a argumentação 
para produzirmos um artigo de opinião sobre 
o tema da unidade, que reflete sobre aspectos 
relacionados à postura de um herói, fictício 
ou não. Para compreender melhor como 
acontece a argumentação, os (as) estudantes 
pesquisaram sobre o tema e, de forma criativa, 
registraram o resultado, mostrando aquilo que 
aprenderam durante essa etapa das atividades.

ARGUMENTAÇÃO
 

No caso da redação, por ser um texto pequeno,

há uma obrigatoriedade em ser conciso e

preciso, para que o leitor possa ser levado

direto ao ponto chave. Para isso é necessário

que se exponha a questão ou proposta a ser

discutida logo no início do texto, e a partir dela

se tome uma posição, sempre de forma

impessoal. O envolvimento de opiniões pessoais,

além de ser terminantemente proibido em textos

que serão analisados em concursos, pode

comprometer a veracidade dos fatos e o poder

de convencimento dos argumentos utilizados.

Por exemplo, é muito mais aceitável uma

afirmação de um autor renomado ou de um

livro conhecido do que o simples posicionamento

do redator a respeito de determinado assunto.

Alegações, argumentação, razões,

fundamentos, justificativas, premissas,

Pressupostos, pretextos, considerandos,

recursos.

É a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas

e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou

ideia.

Um texto argumentativo sempre é feito visando um destinatário. O

objetivo desse tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor ou a

pessoa a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela.

Aba global school

A argumentação não trabalha com fatos claros e

evidentes, mas sim investiga fatos que geram

opiniões diversas, sempre em busca de encontrar

fundamentos para localizar a opinião mais coerente.

Não se pode, em uma argumentação, afirmar a verdade

ou negar a verdade afirmada por outra pessoa. O

objetivo é fazer com que o leitor concorde e não com que

ele feche os olhos para possíveis contra-argumentos.

 

Para que a pessoa ou leitor seja convencido

a concordar com você, para isso   é

necessário convecê-lo, ter conhecimento no

que se fala ou escreve para ter êxito e  ele

seja obrigado a concordar com os

argumentos expostos.

SINÔNIMOS DE
ARGUMENTAÇÃO

Uso no
texto:

Para que serve?

PESQUISA SOBRE:

 

POR GUILHERME MAIA 

Fonte:https://www.infoescola.com/
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Pirâmide Populacional 

Visando estimular a leitura e interpretação de imagens, gráficos, e mapas sobre a dinâmica 
populacional, compreender a dinâmica populacional da Escola; planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar 
dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com apoio de planilhas 
eletrônicas.

O projeto Talking Kites Around the World, coordenado pela 
professora israelense Ruty Hotzen, reúne estudantes de mais de 
40 países para uma conversa sobre paz e direitos humanos. Nesse 
projeto, as crianças discutem sobre seus direitos ao mesmo tempo 
que compreendem as disparidades de acesso aos mesmos ao redor 
do mundo. Em um ato simbólico, elas confeccionaram pipas inspiradas 
na Declaração Universal dos Direitos da Criança, transformando uma 
brincadeira tão antiga em um ato de conscientização e solidariedade 
para com outras crianças ao redor do mundo. Aqui na escola, nossa 
turma do Year 7 participou da homenagem como parte da disciplina 
de ELA.

Year 7
TALKING KITES

https://tinyurl.com/3p7rc772

Veja o vídeo com a 
produção da turma 
através do link abaixo.

A pirâmide populacional é importante 
no sentido de elaborar um planejamento a 
curto, médio e longo prazo visando conhecer/
entender a evolução da população escolar no 
decorrer dos anos.

https://tinyurl.com/3p7rc772
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SCAN ME

Pergunta feita aos estudantes do Y7 no início do ano letivo de 
2021, durante uma das primeiras aulas de História. Tal questionamento 
surgiu enquanto conversávamos sobre a Peste Negra, doença que 
ceifou 1/3 da população da Europa no século XIV. 

Para encontrar respostas para essa pergunta, desenvolvemos 
um projeto que, depois de uma pesquisa, os alunos estruturaram um 
documento comparativo entre a pandemia da Peste Negra (século 
XIV) e a pandemia provocada pelo Coronavírus, que atualmente 
enfrentamos. O que possibilitou analisar no passado situações 
históricas semelhantes ao que atualmente vivenciamos.

 Depois  refletirem sobre “QUAL É O NOSSO PAPEL NO COMBATE 
DA COVID19, ENQUANTO CIDADÃOS?” os alunos elaboraram cartazes 
com o objetivo de levar os leitores a pensarem: “Como contribuir para 
quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus?”; “Como contribuir 
para a segurança dentro dos espaços de convivência social?”; “Qual a 
importância da vacinação no contexto atual?”.

Comic Strip Animation

Após a leitura do best seller inglês Harry Potter and The Sorcerer’s 
Stone e discussões sobre como certos elementos do enredo são 
essenciais para a construção das personagens e da trama em uma 
história, a turma do Year 7 participou do projeto Comic Strip Animation 
na disciplina de ELA. Nesse projeto, eles uniram criatividade ao que 
aprenderam sobre linguagem de quadrinhos e animação digital para 
recriar as cenas que consideraram essenciais para a compreensão do 
livro.

https://www.youtube.com/watch?v=vCfDIQpdG7Y

HOW TO AVOID COVID-19 

By maintain 2 meter distance
from other people when you

sneze the virus can not be on the
other people.

stay home alone if you are feeling
some fever or difficulty breathing

IF YOU HAVE A FEVER, COUGH
AND DIFFICULTY BREATHING,

SEEK MEDICAL CARE EARLY

By washing our hand and using
alchool you can kill the virus.

SANITIZE HANDS OFTEN

the vaccine will only be used
when is secure for all kindes of

people.

ACCEPT THE VACCINE

By: Isabela rosas and Maria Cecilia 

MAINTAIN 
SOCIAL DISTANCING

2 M /  6 FT

como se
previnir do
covid-19
By : Maria Cecilia e Isabela  Rosas 

se apresentar
sintomas não
saia de casa !

lembre-se do
destanciamento 

sempre que puder lave a
mao ou higienize com

álcool para melhor
segurança de todos .

Por favor, por
segurança não se

aglomere e se
precisar sair  use

máscaras.

Máscara 
só são

eficiente
s quando

combinadas
 com

lavagem
 de mãos por

água e sab
ão ou

álcool em gel.

QUAL É O 
NOSSO PAPEL 
NO COMBATE 
DA COVID19, 
ENQUANTO 
CIDADÃOS?

https://www.youtube.com/watch?v=vCfDIQpdG7Y
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Year 8

Tendo em vista o mês das mulheres, a 
turma do Year 8 nas aulas de ELA,  pesquisou 
e se empenhou para produzir um vídeo 
homenageando mulheres importantes na 
sociedade. Explorando o tópico abordado em 
sala, tipos de perguntas, os alunos compuseram 
um script onde tinham que entrevistar uma 
mulher que foi marcante para a sociedade. 
Usando muita criatividade e rico repertório, 
os alunos além de escrever o script, aturam e 
editaram os vídeos que depois foram exibidos 
em sala. 

Women’s History 
Month Project

https://www.youtube.com/watch?v=LFjdYHj_5zY

Queen Elizabeth II

Janes Joplin

https://www.youtube.com/watch?v=gLhhreJOAzA

https://www.youtube.com/watch?v=GEOQAu5Ybh4

Malala yousafzai

https://www.youtube.com/watch?v=LFjdYHj_5zY
https://www.youtube.com/watch?v=gLhhreJOAzA
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Podemos dizer que o retorno 
dos alunos presencialmente, 
no início do ano letivo de 2021, 
foi emocionante para toda a 
comunidade escolar. Revê-los 
circulando pelos corredores, 
respeitando os protocolos 
necessários no atual momento,  
mas, também, voltar a ouvir o 
som de suas vozes nos diversos 
ambientes da escola. Um 
momento especial para os 
alunos novos que estavam 
chegando  pela primeira vez, 
acolhendo cuidadosamente 
a todos de forma segura e 
carinhosa, mesmo com outras 
formas de cumprimentos à 
distância. 

Events
Eventos
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https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums
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Carnaval  

Events
Eventos

Os festejos carnavalescos, este 
ano, foram minimalistas. Música, 
fantasia e muita história sobre 
os blocos, ritmo e passos do 
frevo fizeram da semana pré-
carnavalesca um momento 
de novas descobertas e 
possibilidades de vivenciar essa 
festividade sem aglomeração, 
mas com muita alegria e 
criatividade.  
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https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums
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No dia 17 de março a escola se 
vestiu de verde em homenagem 
ao Saint Patrick’s Day. Atividades 
lúdicas foram realizadas com 
símbolos representativos dessa 
festividade: Leprechaun, a cor 
verde e o trevo. 

Events
Eventos

Saint Patrick’s 
Day
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Drive-thru dia das Mães

Um mês especial para todas 
as mães! A homenagem foi para 
todas as mães que se desdobram 
no trabalho, em casa soltando a 
imaginação, acompanhando as 
atividades escolares, construindo 
pontes entre o “home office” e 
atenção ao dia a dia dos filhos.

No dia oito de maio, foi 
realizado um momento especial 
- Love Drive-Thru - para espalhar 
o amor, a gratidão por todas        
as mães. Rosas vermelhas 
foram distribuídas e recolhemos 
alimentos para uma campanha 
solidária do Unificados Pop Rua. 
A emoção tomou conta ao som 
da Banda dos nossos professores 
que com amor receberam todas 
as nossas mães e alunos. 
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https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums
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NOVAS SALAS DE AULA 
E ESPAÇOS DE 
APRENDIZADO:
STEM LAB

anos

ABA
Global
School
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PYP students create meaning for 
themselves and build understanding 
through exploring real-world issues.

Understanding a 
complex and 

interdependent 
world

2

1

The PYP fosters natural curiosity and 
learning in creative, supportive and 

collaborative environments.

It encourages 
students to inquire

4

PYP students work collaboratively 
with teachers and other students 
to plan, present and assess their 

own learning.

Learning how 
to learn6

PYP students use critical and creative 
thinking to develop knowledge, 

understanding and skills within and 
across subject areas.

Seeing things from 
di�erent perspectives

10

Students can express ideas and 
opinions, and they can propose 

solutions that make a di�erence in 
their lives and the lives of others.  

Caring and 
responsible 

citizens

7

PYP students believe they are able to grow and 
succeed. They make appropriate choices and 

take responsibility for their actions.

Students take
action

9

Together we celebrate our common 
humanity and the belief that education can 

help to build a better and more peaceful 
world.

It involves the whole 
school learning 

community

10  
Reasons

why the IB Primary Years Programme (PYP) is ideal 
for students to become active, lifelong learners

Based on IB research. www.ibo.org/research 

3

PYP students learn to communicate 
in a variety of ways and in more 

than one language.

PYP students
are con�dent

communicators

5

Collaboration and understanding of their 
own and other cultures are an important 
focus of the PYP — students learn how to 

be respectful and open-minded. 

It encourages 
international-mindedness

8
Thinking about 

issues
Creative learning gives students the 

agility and imagination to respond to 
new and unexpected challenges and 

opportunities in an increasingly 
globalized and uncertain world.
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