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ABA Global School renova certificação IB/PYP e conquista 
nova certificação internacional, a Apple Distinguished School.

Um centro completo
de Educação Global
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 Eduardo Carvalho Filho & Daniel Santos

A ABA tem a missão de preparar crianças, jovens e adultos para compreender, 
respeitar e colaborar para construir um mundo melhor e o propósito de formar cidadãos 
globais transformadores. Temos o privilégio de ter um grupo incrível de alunos no curso 
de inglês e na escola, dispostos a aprender e a se desafiar, nos diversos processos de 
ensino-aprendizagem. Uma comunidade escolar que apoia, coopera e nos motiva a 
continuar inovando e aperfeiçoando as nossas práticas e ambientes. 

A ABA é mais para você ser mais. Uma escola do futuro, onde os alunos são os 
verdadeiros protagonistas, são preparados para os desafios atuais e os que ainda estão 
por vir.

Em 2022, seguimos com a trajetória de crescimento, passando a contribuir com o 
desenvolvimento de ainda mais alunos / famílias de forma presencial e virtual.

Durante as férias, o ABA Team e parceiros não pararam. A equipe acadêmica passou 
por diversos treinamentos e realizaram o planejamento do semestre.

Também foram muitas as mudanças físicas, desta vez, no prédio da Av. Rosa e Silva: 
nova entrada, renovação da área da cantina, novo estúdio, Media Lab e GlobEducar. O 
refeitório da Global School foi ampliado, novas salas de aula construídas, uma nova área 
de espera com banheiro para facilitar o pick-up e drop-o� no 1º andar dos alunos, uma 
nova escada de acesso, novas áreas de convivência favorecendo a socialização, 
renovação de parte do telhado do prédio e implementação do projeto de energia solar 
para tornar a ABA ainda mais sustentável.

Agradecemos e reconhecemos o esforço da equipe das diferentes áreas / serviços 
da ABA. Somos uma comunidade de eternos aprendizes e os resultados alcançados só 
são possíveis por termos um ambiente de colaboração onde todos são importantes para 
as conquistas.

ABrAços,

Welcome back! 
Happy 2022!
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Por todos aqueles que fazem o Conselho Deliberativo da ABA,
Ivon D´Almeida Pires Filho (Presidente) | Patrícia Seixas Menge (Vice Presidente)

Aproveitando para desejar um ótimo 2022 a todos vocês e agradecer o apoio no 
desafiador ano de 2021, vimos comunicar que estamos iniciando esse ano novo com o 
fechamento de um ciclo exitoso na ABA, com a mudança da administração geral e 
educacional que vinha sendo exercida pelos então diretores Eduardo e Mônica Carvalho, 
a quem aqui registramos nossos agradecimentos pelos anos dedicados à ABA e 
desejamos sucesso na nova jornada.

De outro lado, dando continuidade ao planejamento da perpetuidade da ABA, como 
uma associação autônoma e sem fins lucrativos, que foi idealizada e assim constituída 
no ano de 1988, pelos associados fundadores Edileuza Dourado (in memoriam), 
Francisco Cardoso Gomes de Matos, Ivon D´Almeida Pires Filho e Udo Menge (in 
memoriam), é que aproveitamos para apresentar a nova diretoria que, junto com o 
Conselho Deliberativo, irá desenvolver essa nova etapa visando aprimorar, ainda mais, os 
já excelentes serviços disponibilizados pela ABA à toda sociedade, observando as mais 
atuais e recomendáveis práticas de ensino, governança e de ESG, tudo com o intuito de 
que a ABA continue a ser uma referência na educação, intercâmbio e atividades culturais 
vinculadas a língua inglesa e aos Estados Unidos da América, cuja representação 
diplomática do Consulado Geral do Recife sempre foi e, continua sendo, um dos nossos 
principais apoiadores e incentivadores.

A partir deste janeiro de 2022, a ABA passa a ter dois executivos. Daniel Santos como 
diretor administrativo e financeiro e Eduardo Carvalho Filho como diretor administrativo 
educacional, além de toda e equipe de coordenadores, professores e demais integrantes 
que todos vocês conhecem e confiam.

Na certeza de que pessoas e ciclos se somam e se renovam para fazer uma ABA 
maior, melhor e perene, esperamos e iremos continuar desejando um happy new year 
em 2023, 2024, 2025,......2040,......,2050,.........

Caros ABA TEAM, alunos, parceiros
e amigos da comunidade ABA

Comunicado
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Conheça nossas redes internacionais parceiras
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Cursos e programas para desenvolvimento das habilidades 
do Século 21, incluindo Coding (programação de jogos), 
Processo Criativo, Empreendedorismo, Mídia, Maker, entre 
outros. 

Escola bilíngue, de ensino infantil e fundamental, das redes Maple Bear 
Canadian School, IB World Schools* e o PEA UNESCO (Programa 
escolas associadas UNESCO).  Metodologia fundamentada em temas 
transdisciplinares e desenvolvimento 
de projetos. Excelência na verdadeira escola bilíngue. 
A  ABA Global School é uma Apple Distinguished School (ADS).

*IB: 150.000 escolas no mundo se candidataram até 2020 e apenas
3% conquistaram a certi�cação. Rede global com 5.000 escolas.

Centro para obtenção de certi�cações internacionais e 
realização de testes para a admissão em universidades.

O mais completo do Norte-Nordeste.

Orientação e preparação para estudos 
e carreira internacional.

Programas de Intercâmbio através da 
Experimento.

EDUCAÇÃO E CARREIRA INTERNACIONAL

Escritório O�cial do EducationUSA.

Programa de português para estrangeiros 
e pesquisas sobre temas brasileiros.

Plataforma de cursos à distância que oferece diversas possibilidades 
para o aprendizado através do computador, tablet ou celular.

PORTUGUÊS E ESTUDOS 
BRASILEIROS

World

The
ABA  

Inovação em metodologias, sistemas e projetos.
INNOVATION

Centro que promove  eventos e atividades 
culturais.

Programas de desenvolvimento pro�ssional.
Destaque para a parceria com a Fundação Dom Cabral.

Programas de empreendedorismo para crianças 
e adolescentes.

ENTREPRENEURSHIP

Centro para desenvolvimento de projetos utilizando softwares, tecnologias                 
de fabricação digital e kits eletrônicos. 
Faz parte da rede mundial de fabricação digital do MIT.

Laboratórios de múltiplas tecnologias, 
estúdio de TV, sala 3D, salas de 
videoconferência, auditórios e salas  
de aula equipadas com recursos 
multimídia.

INFRAESTRUTURA
Desenvolvimento de metodologias, 
aplicativos, tecnologia educacional e 
estudos globais.

CENTRO DE INOVAÇÃO
Bibliotecas com maior acervo 
físico e digital em língua inglesa 
do Norte-Nordeste. 

MULTIMEDIA CENTER

A escola do século 21.

Curso de inglês para 
crianças, adolescentes e 
adultos, com metodologia 
3D. O aprendizado 

acontece em 3 dimensões.
Certi�cação de Excelência                  

da Embaixada dos EUA.

LINGUÍSTICA  
  MULTICULTURAL

HABILIDADES                 
DO SÉCULO 21                                                                    

    MINDFULNESS
CIDADANIA E 
CONSCIÊNCIA 

GLOBAL

ENGLISH 
3D

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:

Centro que oferece:

WORLD SC
H

O
O

L
     

TEST CENTER

FABLAB

- Fique por dentro do 
mundo ABA -
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expo
A história e o futuro
da educação global

A expo é aberta a visitação, e fica 
no 2º andar do prédio Innovation na 
Avenida Santos Dumont.

INVENTAR UMA NOVA CARREIRA, CONSTRUIR NOVAS HABILIDADES, 

O mundo pede mais.
ESTAMOS DIANTE DE MAIS COMPETITIVIDADE, 

VULNERABILIDADE, 

COMPLEXIDADE. 

O PRESENTE JÁ NÃO NOS PERMITE PROJETAR O FUTURO, 

E O FUTURO NÃO SE PARECE EM NADA COM O QUE IMAGINAMOS ANTES. 

VAMOS CONTINUAR INVESTINDO NOSSO TEMPO EM OCUPAÇÕES? 

OU VAMOS PARAR O TEMPO PARA CONSTRUIR NOVAS RELAÇÕES?

O mundo pede mais.
PELA BUSCA DE UM NOVO PROPÓSITO NO MEIO DE UMA ERA 

QUE QUESTIONA TODAS AS NOSSAS CERTEZAS. 

ESTAMOS SUBMERSOS EM REDES, MAS NECESSITADOS DE CONEXÕES. 

A LÍNGUA QUE CONHECEMOS JÁ NÃO É MAIS SUFICIENTE PARA DIZER

 E PRECISAMOS CONTINUAR COMUNICANDO. 

ANUNCIANDO QUEM SOMOS: QUESTIONADORES, LÍDERES, 

INOVADORES, TRANSFORMADORES.

CIDADÃOS GLOBAIS.

O mundo pede mais. 
PRECISAMOS VIABILIZAR NOVOS APRENDIZADOS, 

NOVAS OPORTUNIDADES, NOVAS FORMAS DE SUCESSO. 

DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS.

UM NOVO JEITO DE EDUCAR, UM NOVO JEITO DE APRENDER. 

O mundo pede mais
MAIS DA VIDA. 

MAIS DO FUTURO. 

MAIS DE VOCÊ.

ABA é mais para VOCÊ ser mais.
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Inaugurado o Centro
de Inovação

O ano de 2021 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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NOVO MARCO

CENTRO DE INOVAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL

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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ENGLISH 3D

Durante a Semana Pedagógica em janeiro, a equipe de professores da ABA Global 
School participou de encontros pedagógicos para revisão anual do Programa de Indagação 
(POI) e para o planejamento PYP. Nos dias 24 e  25 houve um Workshop Virtual do IB 
com a educadora americana Mondrea Mitchell sobre Inquiry in Creative Places. No dia 
26,  a Coordenadora PYP, Rozário Botelho, conduziu um encontro sobre o Enhanced PYP 
e a Política de Educação Especial IB PYP. 

Dois Workshops de Matemática aconteceram no dia 27 com a professora Tatiana 
Sarmento sendo um para a Educação Infantil e outro para o Fundamental 1, este último 
com a colaboração do professor Vinicius Viana. Além disso, toda equipe participou de 
uma dinâmica com as psicólogas Michele Santos e Natália Vanderlei. 

Semana pedagógica

    

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 através de três dimensões:

Linguístico & multicultural: de-
senvolvimento da comunicação atra -
vés das quatro habilidades linguísticas 
- escutar, falar, ler e escrever - analisan -
do contextos e perspectivas, comuni-
cando ideias e agindo para tornar-se 
sujeito que faz a diferença no mundo.
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 KINDER                   KIDS

Projeto
Digistorytelling
(ABA Movie Awards)

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.

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

Propósito: Desenvolver as habilidades 
como comunicação, proatividade,  
empatia, etc.

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. 

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.

Projeto

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, 
colaboração, entre outras competências, e valores como 
esforço, meritocracia e dignidade.

11 a 12 anos

13 a 18 anos
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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.
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O Kids 4 the World deste semestre 
teve como tema: World Heritage, 
que está conectado ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável da Unicef 
de número 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis. Este evento é a culminância 
do curso Kids. Os alunos pesquisam sobre 
diversos países que estejam conectados 
ao tema principal, aprendem sobre seus 
vários aspectos e uma feira é montada, 
na qual eles poderão falar sobre o que 
aprenderam e mostrar os artefatos que 
confeccionaram para representar a cultura 
e valores dos países que representam. A 
feira é visitada por pais e familiares que 
também têm a oportunidade de aprender 
sobre os países e ouvirem seus filhos 
apresentarem seus trabalhos em inglês.
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ABA GLOBAL EDUCATION

Por aqui, no curso de inglês, o dia das crianças foi 
comemorado com sacolinhas de guloseimas no clima 
de Halloween. Já na escola, a comemoração foi feita com 
personagens vivos (palhacinhos) para recepcionar os alunos, para 
todos eles foram entregues picolés e uma programação super 
especial. 

ENGLISH 3D
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ENGLISH 3D

ECCE e ECPE
Em 2021.2, tivemos o prazer de receber presencialmente 

um grupo seleto de pais e alunos para celebrar a conquista 
do ECCE e ECPE, certificados de competência e proficiência 
da Universidade de Michigan, EUA. O evento contou com a 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Patrícia Menge. Do 
Consulado Americano em Recife, recebemos a vice-cônsul 
Lizzie Thoreson-Green.  

Parabéns 

a todos os alunos 
e professores 
por mais essa 

conquista! 

Certificações

ENGLISH 3D
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ABA ONLINE ENGLISH 3D ABA GLOBEDUCAR

EducationUSA: Centro 
Oficial de Informações 
sobre Estudos nos EUA

Através do nosso centro 
EducationUSA, apoiado pelo 
Departamento de Estado do 
Governo Americano, realizamos 
diversos eventos online 
em 2021. Ao longo do ano, 
community colleges, colleges 
e universidades estiveram 
presentes em feiras educacionais 
online para divulgar seus 
programas e #inspirar jovens 
brasileiros a seguirem seus 
estudos nos EUA. Teve ainda 
orientação pré-embarque para 
os alunos que estavam iniciando 
seus estudos no Fall 2021. 

Nada Analgar 
Nos meses de Junho e Julho, o EducationUSA Recife 

contou com uma estagiária virtual: Nada Analgar. Nada é aluna 
de graduação da University of Notre Dame (Indiana, EUA) onde 
estuda Ciência Política. Durante seu período conosco, ela realizou 
encontros com nossos alunos do MAP (My Application Prep) e 
GEPrep (Global Education Prep), revisão de redações e também 
fez um workshop sobre Action Plan voltado para a realização de 
projetos. Curtiu? Fica de olho no Globeducar que tem sempre 
novidades rolando.

Você já conhece o GlobEducar?
O GlobEducar é o centro de educação e carreira internacional 

da ABA. Nossa missão é preparar alunos para oportunidades no 
mundo e fazemos isso através de nosso centro completo de 
assessoria para quem planeja realizar programas educacionais e 
profissionais no Exterior. 

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

→ Assessoria Educacional Graduação e Pós No Exterior 

→ Testes Internacionais 

→ Tradução Certificada 

→  Informações sobre Estudos nos EUA 

→  Global Education Prep 

→  My Application Prep (MAP) 

O ABA Online é o nosso portal 
de estudos para aqueles que 
desejam estudar em qualquer lugar 
e dentro do seu próprio ritmo.

Cada lição é única e baseada nos objetivos 
de aprendizagem descritos já no início da experiência. 

Com a assinatura da ABA Online, 
o acesso à plataforma é ilimitado. 

Atualmente, são 5 módulos de inglês que vão desde 
o nível iniciante (A1, na escala da CEF) até o intermediário (B1, na escala da CEF), 

sempre trabalhando as quatro habilidades comunicativas: 
falar, ouvir, ler e escrever. 

Agora, o ABA Online tem mais um serviço: 
aulas particulares on-line de conversação. 

Estas aulas são personalizadas 
para atender às suas necessidades 
como se preparar para uma 
entrevista de emprego, 
apresentações de projetos, 
viagens e muito mais. 

Este é um programa self-paced, 
onde você agenda sua aula particular 
no dia e horário de sua preferência. 

Os encontros têm como objetivo 
a habilidade de conversação e incluem 
atividades dinâmicas que promovem 
sua independência linguística.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

Para saber mais a respeito, basta acessar 

www.estudenaaba.com/online/livesessions 
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Você conhece alguém que realiza ou realizou Graduação 
completa nos EUA? O Globeducar é especialista em orientar alunos 
no processo de admissão para programas de graduação e pós-
graduação no exterior. Em Agosto, recebemos na ABA 4 alunos que 
iniciaram suas Jornadas nos EUA em diferentes lugares do País. João 
Arruda (Harvard University - MA, EUA), Felipe Bandeira (Minerva 
University - CA, EUA + 6 países), Fred Ramon (Whittier College - CA, 
EUA) e Marília Gabriele (University of Texas at Austin - TX, EUA). De 
Cambrige - Massachusetts até San Francisco - Califórnia, esses alunos 
representam histórias diversas que se uniram através do talento e 
Hard-work que resultaram em aceites em universidades americanas. 

Ficou inspirado? Procura o GlobEducar para conversar sobre seus 
planos! Ahhh… e não deixe de checar o @globeducar no instagram 
para saber as dicas que esses alunos compartilharam. 

No dia 19 de Novembro, promovemos a 1ª 
Edição do START, um projeto para ajudar jovens em 
suas decisões de carreira. O START é um evento 
completamente online da ABA e do Globeducar 
voltado para alunos dos anos finais do 9º ano do 
Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. O 
projeto objetiva compartilhar trajetórias plurais de 
carreira, no Brasil e no Exterior, e estimular a liderança 

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;

Jornadas aos EUA

e empreendedorismo para que jovens brasileiros 
se sintam mais preparados para tomar suas 
próprias decisões.  Dentre os convidados tivemos, 
Abner Bezerra, gerente nacional de Marketing da 
Nestlé, Mayara Félix Silva, PhD em Economia pelo 
MIT e atualmente estudante de pós-doutorado 
em Harvard e Marina Melo, empreendedora do  
@estimulacaoprecoce e bióloga de formação. 

ABA GLOBEDUCAR

Testes novos 

Testes Internacionais: caminho para novas 
oportunidades!

São anos de experiência em administração de testes 
internacionais. ABA oferece o maior centro de testes internacionais 
do Norte-Nordeste e recebe candidatos de todo o Brasil para 
realizar exames conosco. Em nosso portfólio temos exames 
de certificação nas áreas de proficiência linguística, Medicina, 
Contabilidade, Recursos Humanos, Desenvolvimento sustentável 
ou até consultoria de amamentação. 

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. Sempre em busca de inovação e crescimento, a ABA iniciou 
uma parceria com a British Council e tornou- se um centro parceiro 
para administração de exames do IELTS, que iniciaram ainda em 
Dezembro de 2021.

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

 International Education 
Week 

Teve International Education 
Week em formato especial esse 
ano! Além dos eventos realizados 
diretamente pelo EducationUSA 
Recife, tivemos também uma 
parceria inédita entre os centros 
do Nordeste para a IEW NE! A 
semana começou com um evento 
mais que especial que reuniu 5 
diplomatas do Consulado dos 
Estados Unidos em Recife e 
finalizou com uma live detalhada 
sobre Pós-Graduação nos EUA, 
com Karla Godoy (estudante 
de mestrado da University 
Of Minnesota). Foram vários 
eventos ao longo da semana, 
mas todos eles tinham algo em 
comum: a paixão pela educação 
internacional e as oportunidades 
que essas experiências promovem 
na vida de alunos e profissionais. 
Pronto para ingressar nessa 
jornada também? O Globeducar/
EducationUSA pode te ajudar!

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

IELTS: https://www.britishcouncil.org.br/
exame/ielts



26 |   ABA GLOBAL NEWS     Fevereiro 2022   |   www.estudenaaba.com      www.estudenaaba.com    |   Fevereiro 2022   ABA GLOBAL NEWS   |  27

O segundo semestre começou no clima dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio! E, para celebrá-lo, 
nossas bibliotecas entraram no espírito esportivo 
com uma decoração temática do Japão, com direito 
até à cerejeira, e uma série de ações para integrar 
os nossos alunos. Confira!

A fim de celebrar a cultura japonesa, nossa equipe 
preparou uma uma exposição com diversos materiais 
de cunho informativo, cultural e até mesmo esportivo, 
evidenciando o evento que parou o Japão e o mundo 
neste ano. Olimpíadas que aconteceram no Japão. 
Foram livros, folders, catálogos, revistas, filmes e muito 
mais, para que nossos alunos pudessem imergir na 
cultura e conhecer o mundo.

WELCOME TO THE LIBRARY:
JAPAN OLYMPICS GAMES 2020

Tecnologia e robótica

Olympic Japan  Expo 

Quiz

ABA LIBRARY

Para estimular o fotógrafo que existe em nossos 
alunos e celebrar o Dia Mundial da Fotografia, a ABA 
promoveu um concurso de fotografia super divertido.  
Nesta ação, os alunos foram desafiados a recriar 
uma foto antiga, com as mesmas roupas e poses. A 
foto vencedora foi escolhida através de votação no 
Instagram da ABA. O vencedor ganhou uma Alexa!

World Photography Day 

Durante todo o mês de agosto, a biblioteca contou 
com a ajuda da Alexa e do Mecanoide para animar os 
alunos. Com o Mecanoide, um robô inteligente que 
funciona de acordo com comandos programados, 
os alunos poderiam conversar enquanto ele dava 
uma voltinha pelo ambiente, permitindo um clima 
de descontração e interação. Além disso, a Alexa, 
assistente virtual desenvolvida pela Amazon, foi 
disponibilizada para que os alunos fizessem perguntas 
sobre esportes e as Olimpíadas.

Você sabe tudo sobre o Japão? Para testar os 
conhecimentos, nossa equipe preparou um quiz para 
nossos alunos, que se divertiram enquanto competiam 
pelo brinde dos vencedores: uma bolsa cheia de 
guloseimas.

Foi realizada uma exposição 
com livros do acervo ABA e cartazes 
belíssimos, ilustrando as poesias 
do professor Francisco Gomes de 
Matos.

Peace Week 

Durante os dias 24 e 25 de setembro foi realizada mais uma 
edição do Maker Day Brasil, evento que reúne os centros binacionais de 
todo Brasil para promover e intensificar a cultura maker. Na biblioteca 
desenvolvemos as seguintes atividades:

ABA MAKER DAY BRASIL

Nesta oficina os alunos 
conheceram um pouco da técnica 
de stop motion e produziram seus 
próprios filmes.

Oficina de Stop 
Motion with iPads 

Nesta oficina, o desafio era 
dar vida a histórias a partir de uma 
estrutura mecânica feita com 
materiais simples.

Automata

Nesta oficina, os alunos 
puderam aprender e desenvolver 
técnicas de costura e também 
circuitos simples na criação de um 
chaveiro usando leds.

Chaveiro Luminoso 

Neste desafio STEAM, os 
alunos exercitaram a imaginação 
e o raciocínio crítico. No início, todos 
receberam uma sacola misteriosa 
contendo cartões com desafios 
escritos e materiais recicláveis 
que eles utilizaram para cumprir 
o desafio.

Mystery Bag STEAM 
Challenge 

Em celebração ao Dia 
Mundial da Criatividade, nossa 
equipe realizou um Storytelling 
do livro The Dot, de Peter H. 
Ronalds, que marca a data. 
Após a leitura, os alunos 
foram desafiados a seguirem 
o exemplo da protagonista e 
puderam exercitar a criatividade 
e a imaginação ao criarem 
esculturas de papel a partir de 
pontos.

The dot day 
ABA Maker 

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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ABA LIBRARY

Dia 12 de Outubro foi o dia das crianças e as 
nossas bibliotecas proporcionaram uma semana 
bem divertida com várias atividades para celebrarmos 
juntos com os alunos. 

Um desafio mão na massa onde os nossos 
alunos usaram massa de modelar  e a criatividade 
deles para criar carros, animais, rostos, paisagens, etc.

Alguns jogos foram disponibilizados para os 
alunos se divertirem, como: pega-varetas, tangram, 
cadoo, dominó, dama, jogo da velha, jogo da 
memória.

Children ‘s Week library fun 

Modeling clay 
Challenge 

Games station 

Destacamos a importância da celebração 
através de uma decoração interativa, worksheets 
e desafio maker.

Este ano marca o 30º aniversário da campanha 
global de 16 dias de ativismo contra a violência de 
gênero. A fim de celebrar e trazer destaque para o 
tema, foi elaborada uma exposição com infográficos 
e cartazes informativos sobre o tema. 

Já parou para pensar nos livros favoritos dos 
nossos alunos? Em mais uma edição do Booktubers, 
a Biblioteca reuniu um grupo de alunos para 
compartilharem um pouco dos seus livros preferidos 
em nosso acervo, lidos por eles este ano.

Thanksgiving day 

16 Days of Activism against 
Gender-Based Violence 

ABA BOOKTUBERS 
O conceito de smart city já se consolidou como 

assunto fundamental na discussão global sobre 
o desenvolvimento sustentável e movimenta um 
mercado de soluções tecnológicas, pensando nisso a 
ABA em parceria com o Fab Lab Recife, desenvolveu 
um Escape Room onde os participantes passaram 
por várias provas que precisavam ser resolvidas, 
cada prova tinha pequeno texto para contextualizar 
o artefato com referências de projetos reais citando 
as cidades que possuem esse tipo de sistema.

Escape Room: Smart Cities

ABA LIBRARY

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.

O halloween deste ano foi bem interativo e assustador. 
Realizamos um Storytelling com o livro Skelly: the skeleton girl 
com a atividade skeleton puppet para os alunos confeccionarem o 
seu próprio esqueleto. 

Promovemos  também um desafio Maker no qual os nossos 
alunos foram desafiados a criar um belo chaveiro com o formato 
de símbolos do halloween utilizando apenas cola quente e feltro.

Halloween Week 
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O Halloween deste 
ano foi mais um sucesso de 

público. Em formato de Drive-Thru, 
o evento aconteceu dia 06 de Novembro 
e contou com mais de 400 alunos e pais, 

durante as 2 horas de evento, vivenciando a 
experiência de um Halloween sem sair do carro. 
Tivemos algumas atrações como DJ, Concurso 
de Melhor Carro Fantasiado com direito a um 
Kindle como premiação, assim como Trick or 
Treat e a famosa Casa do Terror com Atores 
Caracterizados de Personagens de Filmes 

de Terror. Em 2022 que vem tem mais 
Halloween, com um tema super 

especial. Aguardem! 

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720129161258
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a aprendizagem mais significativa ou 
relevante para o aluno para que ele 
compreenda o mundo ao seu redor.   

A equipe de professores participa de 
treinamento oficial do IB bem como dos 
encontros com o PYP Coordinator para 
estudos, debates, reflexão, planejamento 
e elaboração de documentos exigidos 
entre eles as Políticas de Linguagem, de 
Avaliação e de Educação Inclusiva. Toda 
a trajetória é marcada pela colaboração 
e troca de experiências que favorecem a 
construção de uma comunidade escolar 
pautada no aprendizado constante 
não apenas dos estudantes, mas de 
toda equipe pedagógica assim como 
dos familiares. O conceito de Lifelong 
Learning é colocado em prática numa 
escola IB! 

Quando a escola considera-se apta 
à certificação, inicia-se o  Authorization 
Process com a submissão de inúmeros 
documentos comprobatórios e dois 
avaliadores do IB visitam a escola para 
o Verification Visit. Os membros do IB 
conhecem a infraestrutura, conversam 

com a liderança e com todos professores, 
interagem com grupos de pais e de 
estudantes de diversas turmas. Desta 
forma, o IB faz uma avaliação ampla da 
escola observando seus diferenciais e 
suas necessidades. Em seguida, o IB decide 
se a instituição será certificada como uma 
IB World School. A partir da certificação, 
a escola pode usar o selo do IB em suas 
comunicações e publicações diversas. 

A cada ciclo de cinco anos, a escola 
passa pelo controle de qualidade 
IB que é Programme Evaluation 
Process. O propósito do IB é avaliar a 
implementação do PYP e auxiliar a escola 
no desenvolvimento e manutenção 
do programa. Na preparação para o 
Evaluation, a escola avalia seu programa, 
suas práticas e identifica áreas que 
merecem maior atenção para seu 
aprimoramento contínuo buscando uma 
melhor qualidade no aprendizado dos 
estudantes.

Uma coletânea de documentos são 
submetidos à apreciação do IB entre eles 
o Programa de Indagação, PYP planners e 

A ABA Global School é certificada pelo 
International Baccalaureate Organization 
(IB) sendo a única IB World School de 
Pernambuco desde 2016. O IB tem sede 
na Suíça e oferece quatro programas, 
incluindo o Primary Years Program (PYP). 
A organização está presente em todos os 
continentes em mais de 150 países com 
cerca de 5.000 escolas certificadas e 
desenvolvendo programas de excelência 
tendo o aluno no centro do aprendizado. 

O processo de certificação do IB 
PYP é uma jornada enriquecedora e 
desafiadora, pois são várias etapas a serem 
vivenciadas pela instituição começando 
pelo Feasibility Study quando a escola 
conhece a filosofia do IB através de leitura 
de documentos oficiais. Uma vez que a 
escola se identifica com a maravilhosa 
abordagem pedagógica do IB PYP,  inicia-
se o Application for Candidacy quando 
é submetida uma documentação exigida 
pelo IB. Caso o IB identifique o potencial da 
escola, ela passa a ser Candidate School 
e a escola elege um Coordenador PYP.  O 
PYP Coordinator participa de treinamento 
oficial do IB PYP e de uma consultoria 
com um membro oficial do IB que orienta 
a implementação do programa durante a 
Candidate Phase e visita a escola. 

A escola elabora o seu Programa 
de Indagação (POI) que é construído 
com a contribuição de toda equipe 
pedagógica. O POI engloba os seis Temas 
Transdisciplinares que são:

• Who we are

• How we express ourselves

• How the world works

• How we organize ourselves

• Where we are in place and time

• and Sharing the planet.

As unidades são desenvolvidas 
por todos professores da mesma série 
incentivando assim a colaboração 
constante entre a equipe pedagógica. 
Num programa transdisciplinar as várias 
áreas do conhecimento são trabalhadas 
de forma integrada ultrapassando as 
fronteiras entre as disciplinas tornando 

Numa escola IB o aluno é 
protagonista do seu próprio 

aprendizado e desenvolve os 
atributos do IB Learner Profile 

entre eles o questionador, 
mente aberta e empático.

A ABA Global School possui 
certificação IB World Schools

Mas você sabe o que é isso?
por Rozário Botelho
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Numa escola IB o aluno é protagonista 
do seu próprio aprendizado e desenvolve 
os atributos do IB Learner Profile entre eles 
o questionador, mente aberta e empático. O 
estudante é incentivado a desenvolver sua 
curiosidade natural, buscar o conhecimento 
em fontes diversas, compartilhar suas ideias 
e aprender na troca com os outros. Ele 
também compreende e aprecia sua própria 
cultura e respeita outras perspectivas e 
culturas. 

A ABA Global School sempre buscando 
a excelência na educação investe na 
formação pedagógica oferecendo cursos 
locais, nacionais e com educadores 
internacionais. Incentivando a equipe 
acadêmica a aprender e a proporcionar 
melhores experiências educacionais 
para nossos estudantes para que sejam 
cada vez mais engajados, desafiados 
e que desenvolvam habilidades para 
sua formação integral. Um dos nossos 
objetivos é contribuir para que os 
alunos desenvolvam sua criatividade, 
pensamento crítico e resolução de 
problemas reais sendo cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivemos. Temos 
muito orgulho de sermos uma IB World 
School e fazermos parte de uma rede de 
prestígio internacional.

The IB is proud of its commitment 
to provide challenging and unique 

programmes of education to schools 
around the world. The authorization 
process backs up this commitment. 
As a result of the process, parents 

and students can be confident that 
each IB World School, no matter 
where it is located, is held to the 

same high standard.

as políticas. Além disso, a escola organiza 
um portfólio com inúmeras fotos, vídeos 
e produções dos alunos que comprovam 
o desenvolvimento das unidades 
transdisciplinares tendo sempre em foco 
o aluno que está no centro do processo 
de aprendizagem. Dois avaliadores do IB 
visitam a escola in loco durante o Evaluation 
e escrevem um relatório formal sobre 
todo o processo. Em abril de 2021, nossa 
escola teve o primeiro Evaluation, mas 
o processo começou em 2019 com toda 
a preparação da documentação exigida, 
da equipe, dos estudantes e das famílias. 
Alguns workshops com os pais foram 
conduzidos pela coordenação. O êxito foi 
fruto do empenho e colaboração de toda a 
comunidade escolar. 

As IB World Schools recebem suporte 
contínuo por parte do IB através de vários 
profissionais espalhados pelo mundo 
que esclarecem dúvidas, orientam nos 
processos e fornecem recursos diversos 
para que a escola seja bem-sucedida 
na implementação do PYP. A equipe 
pedagógica tem acesso à plataforma 
My IB que dispõe de webinars, vídeos, 
recursos digitais e documentos oficiais, 
bem como uma rede mundial de troca 
entre profissionais das escolas IB. Há uma 
conexão via redes sociais que ampliam e 
estimulam trocas de experiências entre os 
profissionais IB e que incentivam parcerias 
e projetos entre escolas. A ABA Global 
School tem buscado participar das redes de 
trocas e já fez parcerias com escolas IB de 
Cingapura, dos EUA, do Japão e do Canadá. Rozário Botelho

Coordenadora Bilíngue

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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Reconhecida pela sua capacidade de inovação, liderança e 
excelência educacional, a ABA se tornou uma Apple Distinguished 
School (ADS), certificação internacional da Apple que insere a Global 
School na rede de escolas mais inovadoras do mundo, como centro 
de liderança e excelência educacional. Assim, entre os 690 Centros 
Educacionais certificados no mundo, a ABA está entre os 3 que foram 
reconhecidos pela Apple no  Nordeste. O processo que culminou 
nesses últimos dois anos com o foco na área acadêmica, foi iniciado a 
convite da Apple em 2015, que convidou a instituição para demonstrar 
a visão e prática sobre ambientes exemplares de aprendizagem 
com uso de tecnologia para inspirar a criatividade, a colaboração e o 
pensamento crítico dos alunos. 

O processo é longo pois prima por uma qualidade e 
responsabilidade com o aluno em uma grande riqueza de detalhes, 
e como tudo que a Apple faz e acredita, faz com excelência um 
acompanhamento desde a compra, treinamentos e acompanhamento 
de implantação física e de configuração, até chegar nas mão dos 
professores e alunos.

ADS - Apple
Distinguished
School
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Ana Flávia Ferraz
Coordenação de Tecnologia 
EducacionaI, Medialab
& ABA Fab Lab

No ano passado, demonstramos 
aos avaliadores as práticas educacionais 
inovadoras e de excelência que 
acontecem, dentro e fora da sala de 
aula, com a participação e envolvimento 
ativo dos alunos nos projetos e apoio da 
comunidade escolar.

690
escolas

36
países

3
no Nordeste

1ª
em Pernambuco

Presente em:
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FOTO: https://www.apple.com/br/education/k12/apple-distinguished-schools/+

por Ana Flávia Ferraz
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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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How we express ourselves
              Como nos expressamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

EARLY TODDLER

Durante o tema transdisciplinar IB PYP - 
How We Express Ourselves, a importância do 
nosso ambiente de aprendizagem é bastante 
explorada, uma vez que é fundamental 
para ter a curiosidade despertada. Dentro 
desta perspectiva, os alunos trabalharam o 
sentido de cooperação e de pertencimento 
a um grupo social, abordando  os atributos 
do Perfil do Aluno IB/PYP - communicator 
(comunicativo) e risk-taker (corajoso). 
Numa atividade lúdica e divertida, os alunos 
exploraram um circuito de brincadeiras 
usando materiais diversos, onde puderam 
desenvolver sua criatividade e curiosidade. 

What exists in the sky?  Esta  é uma das linhas 
de indagação que guia a unidade transdisciplinar 
IB PYP How the World Works. Como culminância 
da unidade, realizamos uma exposição no lounge 
de espera da escola. Para esta exposição, os 
alunos retratam o céu do dia e da noite, além de 
terem produzido coletivamente os elementos 
do céu e os fenômenos da natureza. Incluindo 
a tecnologia em nossa exposição, filmamos o 
processo de produção individual e coletivo e 
disponibilizamos QR codes para que os visitantes 
pudessem acompanhar o processo. A exposição 
foi aberta à comunidade escolar, e as famílias 
puderam prestigiar as produções de perto.

TODDLER

Álbum de fotos:
https://drive.google.com/drive/folder-
s/1hsK3FASSJzibUstX49Fs5hsdbQZMQqxL
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How the world works
Como o mundo funciona

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Um dos gêneros musicais 
tradicionais do nordeste do Brasil, a 
Embolada traz consigo poesia, ritmo e 
muito improviso! E esse som, enérgico 
e empolgante, foi o escolhido para 
trabalhar com os alunos do Year 3 no 
projeto sobre o espaço.

MÚSICA

A fim de consolidar os conhecimentos abordados por 
essa unidade transdisciplinar IB PYP, os alunos participaram 
trazendo informações que absorveram ao longo do processo, 
dançaram, se divertiram bastante além conhecer um tipo de 
música tão pouco apreciada nos dias atuais.

# DESAFIOS MATEMÁTICOS 

Na Exposição “O Universo ao seu alcance”, da unidade 
transdisciplinar How the World Works, as turmas do Year 3 
foram desafiadas a criarem seus próprios planetas e sistemas 
estelares tendo como base formas geométricas 2D e 3D. 

Assim, desenvolveram seus conhecimentos geométricos e 
numéricos a partir da exploração das propriedades das formas 
geométricas dos planetas (vértices, arestas e faces) e dos dados 
numéricos que foram imaginados para cada um (temperatura, 
distância da estrela central, translação e rotação).  

Aprender Matemática assim é bom demais!!!

https://drive.google.com/drive/folders/1hsK3FASSJzibUstX49Fs5hsdbQZMQqxL
https://drive.google.com/drive/folders/1hsK3FASSJzibUstX49Fs5hsdbQZMQqxL
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FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Em 2020 o mundo parou. As pessoas precisaram 
se adaptar a muitas restrições, pensar fora da caixa e 
valorizar aquilo que está tão próximo, como a família 
e a comunidade. Tudo parou, inclusive a aviação 
comercial. A “viagem aérea” do Year One em 2020 
não ocorreu .O turismo ecológico, a contemplação da 
natureza e o “mindfulness” ganharam força em 2021.

Com essa realidade em mente, a equipe e 
turmas do Year One descobriram novas rotas e 
formas de viajar, partindo como “mochileiros” para 
nosso vizinho Peru, país rico em cultura milenar,

beleza natural e fascinante onde a inventividade humana se merge à imponente natureza dos Andes. 
As crianças colocaram a mão na massa e a mente curiosa de pesquisadores para funcionar desde o 
início do projeto, com o apoio das famílias, entraram em contato ‘online’ e presencial com peruanos 
que os levaram a conhecer mais de perto a cultura desse país tão encantador.

YEAR 1

Com essa sede de pesquisa, nossos alunos 
produziram e compartilharam muito conhecimento a 
partir de suas curiosidades sobre os animais, as comidas, o 
artesanato, as lendas, através de  estações de tecnologias 
como realidade aumentada (AR), animações e e-Book. 
Assim as crianças constituíram o nosso Centro Turístico 
do Peru,  não sendo passageiros passivos, mas sim 
viajantes autônomos, independentes, ao mesmo tempo 
colaboradores amigos, na jornada da escola e da vida!

De forma concreta tiveram contato nas aulas de 
empreendedorismo com o “Novo Sol” e experimentaram 
fazer o câmbio com o nosso Real, trabalhando Dinheiro 
e Moedas.

Nas aulas de Matemática, conheceram um pouco da 
cidade de Caral, a mais antiga das Américas e ajudaram 
a construir um Quipu (sistema antigo e eficiente de 
contabilidade e comunicação, utilizando cordas e nós), 
onde trabalharam dezenas e as ideias de “quanto a mais” 
e “quanto a menos”.

Álbum do Centro Turístico:
https://flic.kr/s/aHsmWQRysF

CENTRO
TURÍSTICO

Elas aprenderam a cantar em espanhol 
e sobre típicos instrumentos musicais como 
a flauta de bambu. Em artes fizeram uma 
releitura do artista peruano contemporâneo 
Álvaro Suarez Vertiz e das enormes, fascinantes 
e antigas Linhas de Nasca. Desenvolveram a 
escrita e vocabulário em inglês, fazendo cada 
um sua lista do que deveriam levar na mochila 
para a longa caminhada rumo ao acampamento 
de tendas em Machu Picchu. Conheceram e se 
divertiram muito com os jogos e brincadeiras 
presentes na cultura peruana, comparando 
as diferenças e semelhanças com a forma de 
brincar das crianças brasileiras. Aprenderam que 
menos pode ser mais na jornada da vida. Com 
menos peso da bagagem se vai mais longe! Uma 
lição de vida prática e filosófica também. E as 
crianças foram protagonistas nisso trocando as 

malas de rodinha por leves e eficientes mochilas! 
O minimalismo está em alta hoje onde se busca 
um mundo mais sustentável. No dia da caminhada 
ao Perú atravessaram uma rua de verdade, subiram 
andares e no terraço ao ar livre conheceram o 
famoso “Relógio do Sol”. 

Álbum da Viagem: https://flic.kr/s/aHsmWXmVou

ÁLBUM 
DA VIAGEM

FO
TO

S:
 A

CE
RV

O
 M

ED
IA

_L
AB

https://flic.kr/s/aHsmWQRysF
https://flic.kr/s/aHsmWXmVou
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Where we are in place and time
Onde estamos no tempo e no espaço

TEMA TRANSDISCIPLINAR

YEAR 3

A parceria com os 
professores das outras áreas do 
conhecimento ( Matemática, 
Arte, Música, Coding, Corpo e  
Movimento e Maker), deixou as 
pesquisas, debates, produções 
escritas e reflexões ainda mais 
consistentes. Além de desafiar 
o grupo a procurar mais e mais 
informações sobre o tema 
vivenciado.

       O grupo partiu dos 
conhecimentos prévios sobre 
o espaço até as viagens já 
realizadas por astronautas de 
diferentes países, em busca 
dos segredos que desafiam a 
humanidade. As inquietações 
e histórias a respeito do que 

A Unidade transdisciplinar 
IB/PYP How the World Works 
levou as crianças por caminhos 
estelares variados e a exposição 
UNIVERSO AO SEU ALCANCE, 
realizada pelas turmas do Year 
3, é o resultado de muitos 
questionamentos, reflexões, 
descobertas e experiências.
A partir das reflexões acerca da 

ideia central NOSSO PLANETA É 
PARTE ÚNICA DE UM COMPLEXO 
E VASTO UNIVERSO,  surgiu o 
interesse pelo nosso planeta. 
Lançar um novo olhar sobre o 
Universo e  a Terra, e através das 
curiosidades  das crianças, foi 
construída  uma aprendizagem 
reflexiva, atenta e repleta de 
significados.

temos sobre o centro da Terra, levou o grupo a produções escritas e 
reflexões orais contagiantes.

         Na exposição “UNIVERSO AO SEU ALCANCE”, os estudantes 
apresentaram poesias, músicas,características sobre os planetas no 
nosso sistema solar, linha do tempo, protótipos de foguetes, textos, 
planetas imaginários e seus números, curiosidades e muita aventura 
pelo tema  instigante, que é o Universo e o nosso Planeta.
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YEAR 4

os mesmos com o  auxílio do 
Maker por meio da criação de 
protótipos.  

No dia da exposição os 
alunos apresentaram um 
telejornal e um diário de bordo 
acerca de assuntos sobre as 
civilizações antigas, além de 
terem explanado sobre lendas 
utilizando uma plataforma de 
coding.

Em Matemática, os alunos pesquisaram, descobriram, trocaram 
e construíram novos conhecimentos sobre os saberes matemáticos 
produzidos pelas antigas civilizações estudadas. O foco final ficou 
sobre os sistemas numéricos indo-arábicos, maias, chineses e 
egípcios. Todos se desafiaram e experimentaram escrever números 
utilizando os algarismos desses sistemas numéricos antigos. No dia 
da exposição, quem visitou também foi desafiado.

Nas aulas de Arte, os alunos 
recriaram artefatos antigos, e na 
aula de música, compuseram 
uma canção sobre o assunto em 
análise. 

Foi uma rica conexão entre 
os saberes do passado e do 
presente!

A exposição “Antigas 
Civilizações” foi desenvolvida 
pelas turmas de Year 4, fazendo 
parte da unidade transdisciplinar 
IB/PYP, Onde Estamos no Tempo 
e Espaço.

Os alunos foram 
encorajados a pesquisar 
sobre variados problemas das 
civilizações escolhidas e,  em 
seguida, buscar soluções para 

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB
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A exposição “CANAL DERBY-
TACARUNA: O FUTURO QUE 
QUEREMOS!” foi desenvolvida 
pelas turmas de Year 2, fazendo 
parte da unidade transdisciplinar 
IB/PYP, Onde Estamos no Tempo 
e Espaço.

A partir dos estudos sobre 
o tema surgiu a problemática 

YEAR 2

de como algumas paisagens da 
cidade do Recife necessitavam 
de estratégias de melhoria para 
o futuro. Em particular, tratamos  
a questão dos canais que cortam 
a cidade, em sua maioria com 
despejo de esgotos, poucos 
cuidados e sem perspectiva 
de um plano de ação para 
recuperação.

Através de pesquisas, 
análises e discussões os alunos 
aprofundaram os estudos 
sobre o Canal Derby-Tacaruna, 
conhecendo sua importância 
e limitações. Diante dos 
problemas encontrados, estes 
foram desafiados a encontrarem 
soluções práticas que impactam 
de maneira positiva na 
preservação, manutenção e 
melhoria do canal. Os grupos 
tiveram como base de experiência, por exemplo, a exitosa revitalização do canal de Cheonggyecheon, 
na Coreia do Sul. Na exposição “CANAL DERBY-TACARUNA: O FUTURO QUE QUEREMOS!”, os visitantes 
tiveram a oportunidade de apreciarem protótipos/cenários idealizados pelos estudantes para o futuro 
deste importante trecho da cidade. Produzidos em parceria com o FabLab, as crianças puderam fazer 
uso da filosofia Maker e pôr em prática iniciativas voltadas a interesses coletivos e de valorização dos 
“cantos” da cidade que merecem ser cuidados

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Álbum de fotos:

https://www.flickr.com/
photos/estudenaaba/
sets/72157719887038749/

Sharing the planet
Compartilhando o planeta

TEMA TRANSDISCIPLINAR

NURSERY

Exposição artística do Nursery do tema transdisciplinar Sharing the 
Planet.

Como projeto final da unidade temática Sharing the Planet/
Compartilhando o Planeta, os alunos do Nursery foram convidados a se 
reconectar com a natureza e apreciar o verde no espaço da escola. Cada 
criança escolheu seu pedacinho de natureza favorito e fez um registro 
fotográfico com o suporte dos iPads, as fotos foram impressas e fizeram 
parte de uma exposição artística na galeria de arte da ABA Innovation. Além 
da fotografia dos alunos, também foi exposta uma obra de arte feita com 
uma tampa de caixa de sapato, tinta e materiais naturais coletados ao 
longo do tema. A exposição foi aberta à comunidade escolar, e as famílias 
puderam prestigiar as produções de perto.

JUNIOR

Os alunos do Junior exploraram os animais em perigo de extinção durante 
a unidade transdisciplinar IB PYP Sharing The Planet. Ao longo dos estudos 
foram feitos trabalhos nas diversas áreas de aprendizagem. Em ciências, foram 
abordados os conceitos sobre aquecimento global, desmatamento das florestas, 
uso consciente da água e de recursos naturais. Em matemática, os alunos 
observaram os números alarmantes dos animais em perigo de extinção. Foram 
feitos trabalhos usando diversas técnicas durante as aulas de artes, explorando 
uma variedade de materiais e texturas. Nas aulas de corpo e movimento as 
crianças puderam experimentar diversas posturas relacionadas aos animais 
por meio de práticas de atenção plena. Nas aulas de música foi trabalhada uma 
música especial relacionada ao tema.
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We are nature lovers! 

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/sets/72157719887038749/
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/sets/72157719887038749/
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/sets/72157719887038749/
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Durante a unidade transdisciplinar “Sharing the Planet” (Compartilhando o Planeta), os alunos do  
Intermediate refletiram acerca da interação entre animais e plantas pertencentes às florestas. Dentre 
as experiências,  as crianças conheceram o trabalho de Araquém de Alcântara, fotógrafo  especializado 
em  registrar a  fauna e a flora da floresta tropical. Os alunos apreciaram o olhar desse profissional e 
recriaram algumas fotos do seu acervo, dando às imagens novas curvas e cores através de desenhos. 
Estes desenhos serviram de registro para as suas interpretações. 

INTERMEDIATE

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

As crianças ficaram encantadas com a beleza e 
a riqueza da floresta, onde tiveram a oportunidade de 
conhecer diversas plantas, bem como as suas utilidades 
na fabricação de móveis e casas, na alimentação, na 
produção de cosméticos e medicamentos.  Através do 
estudo e reflexão,  os alunos compreenderam que a 
vida existe em toda parte, que são fundamentais os 
cuidados com a manutenção e com a preservação 
dessa biodiversidade.

Os trabalhos foram utilizados para a formação 
de um painel  no corredor como  também para a 
elaboração de vídeos dispostos em um padlet. Os 
projetos ficaram disponíveis para a comunidade 
escolar, gerando, assim, curiosidade e satisfação pelo 
aprendizado.

MÚSICA
Na unidade transdisciplinar “Compartilhando o Planeta”, no Intermediate, trabalhamos tipos de 

sonoridades diferentes e exploramos os sons que podemos fazer com um instrumento não convencional, 
que nesse caso foi um copo plástico e experimentamos a técnica do Cup Song. Através dela, praticamos 
algumas atividades rítmicas simulando sons encontrados em fenômenos da natureza, como por exemplo: 
sons de chuva ou mesmo uma tempestade. A percepção musical estuda o som, que em fundamento, é a 
matéria prima da música. Sendo assim, é muito importante na Educação Infantil entender as dinâmicas e 
diferentes alturas e poder reconhecê-los na natureza.

5. How we organize ourselves
Como nos organizamos

TEMA TRANSDISCIPLINAR

Na unidade Como nos Organizamos, os alunos trabalharam nas moradias. Em Empreendedorismo, 
tiveram a oportunidade de estudar sobre as moradias sustentáveis. Conheceram casas pelo mundo que 
utilizam energia limpa, tratam lixo, otimizam o uso da água, dentre várias outras ações. Ao final, puderam 
refletir sobre ações que podem fazer em suas próprias casas que sejam sustentáveis e as casas na nossa 
cidade podem ter uma mentalidade sustentável.

Na unidade Como nos Organizamos os alunos do Year 3 trabalharam as 
estruturas nas cidades. Em Empreendedorismo, estudaram sobre as Cidades 
Sustentáveis, que já são realidade em vários lugares do mundo, e eles, 
como empreendedores, podem atuar para que a nossa cidade seja também 
sustentável. Estudado modelos de cidades sustentáveis pelo mundo com 
reflexões e aprendizados para serem aplicados em nossa cidade.

Moradias Sustentáveis

Cidades Sustentáveis

YEAR 2

YEAR 3

CODING
O segundo semestre é o momento dos grandes 

projetos para as turmas de Coding. O Exhibition é, para o 
Year 5, a culminância do nosso Programa de Indagação 
IB PYP. Em  2021 o desafio é compreender e propor 
soluções para a situação climática atual. Os terceiros anos 
exploraram o espaço e no Coding, em conjunto com o 
FabLab e as Classroom Teacher projetaram, prototiparam 
e lançaram seus foguetes. Já o Year 4 mergulhou numa 
viagem no tempo para explorar as civilizações antigas e 
usar suas habilidades de programação para contar as 
lendas dos povos pesquisados.
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Tecelagem (weaving) é o ato de tecer através de um entrelaçamento de fios, formando tecidos. No 
Peru, percebe-se fortemente a influência da tecelagem na identidade de seu povo, fazendo uso frequente 
de tecidos cheios de cores e detalhes primorosos, muitos deles feitos à mão. Percebendo a importância 
dessa técnica que é conhecida por ser uma das formas mais antigas de artesanato ainda presente nos 
dias de hoje (existem indícios que a tecelagem já era conhecida no Paleolítico), mergulharam nas próprias 
tramas para expor um pouco mais da nossa pesquisa sobre a cultura peruana.

Os estudantes realizaram, em pequenos grupos, um tecido de lã em teares feitos de papelão. 
Demonstraram muita habilidade manual e encantamento ao ver os tecidos tomando forma. Nesse 
processo trabalharam não só noções de motricidade fina, que são extremamente importantes para o 
desenvolvimento dessa faixa etária, como também exercitar a criação em grupo, aprendendo e respeitando 
o processo de cada um. 

Materiais: Barbante, lã colorida, papelão, miçangas.

YEAR 1

ARTE

Os alunos do Year 4 A e C, nas aulas de artes, estudaram e pesquisaram sobre a produção artística das 
civilizações Maia, Fenícia, Asteca e Egípcia. Apreciaram imagens de artefatos artísticos de uso ritualístico e 
decorativos destas civilizações. Foram instigados a desenhar, recriando as imagens apreciadas durante as 
aulas, e em outro momento recriar esses artefatos usando argila. Durante o processo de criação, os alunos 
estudaram o bidimensional e tridimensional nas artes.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Os alunos do Year 1 tiveram uma 
experiência incrível na viagem para 
o Peru e precisaram se preparar para 
usar o dinheiro. Conheceram, então, 
a moeda do Peru, o Novo Sol, viram 
as diferenças para a nossa moeda e 
fizeram um planejamento de como 
usar o dinheiro na viagem. Antes 
de embarcar, os alunos refletiram 
e criaram listas de dicas para o uso 
consciente do dinheiro. Durante 
a ida para o Peru, puderam usar 
o Novo Sol de forma consciente, 
sem consumismo e aplicando os 
princípios da educação financeira 
estudado em sala.

Moedas da
viagem ao Peru

YEAR 1

      formamos

alunos

Assim

os nossos
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No Year 5 nossos alunos exploraram os 
conceitos de simetria, rotação e translação. Aplicaram 
os conceitos à situações do dia-a-dia e para a criação 
de jogos e arte com ladrilhos. Em seguida, frações, 
decimais e porcentagem foram as ferramentas que 
aprendemos para trabalhar com números menores 
que um, probabilidade e, na atividade mais aguardada 
do ano, aprender  e comer chocolate.

FUNDAMENTAL 1

#CORPO E MOVIMENTO

Os esportes podem surgir de diferentes formas e em diferentes contextos, seja adaptando regras 
às necessidades de um grupo, seja criando atividades para finalidades específicas. Conhecer a origem 
dos esportes e como evoluíram com o tempo foi o tema das indagações do Year 5 nas aulas de Corpo e 
Movimento.

Nesse contexto, além de conhecerem a história de esportes populares no mundo e das suas 
modalidades preferidas, as crianças ainda puderam vivenciar as particularidades do Tapembol, uma 
modalidade nova nascida em Minas Gerais e que trouxe muita diversão e conhecimento para toda a turma.

# DESAFIOS MATEMÁTICOS 

#GLOBAL SCHOLARS

Este ano, nossos Global Scholars estão participando 
de um projeto, em colaboração com estudantes dos mais 
diversos países do mundo como Índia, Espanha, Estados 
Unidos, Alemanha e China para discutir sobre a relação entre 
comida, cultura e futuro nas grandes cidades. Neste programa, 
além de praticarem mais o idioma e adquirirem cultura geral, 
nossas crianças desenvolvem competências relacionadas à 
cidadania global e comunicação e relação interpessoal. Desta 
forma, se preparam para um futuro mais global e colaborativo.

Projeto interdisciplinar 
Ensino Fundamental 2

The Poet Tree

Song Parody

ELA - YEAR 6

ELA - YEAR 6 & 7

Year 6

Inspirados no poema The Poet Tree de 
Shel Silverstein, construímos uma árvore 
com nossos poemas favoritos e com nossas 
próprias produções. Usamos as árvores para 
compartilhar com outros alunos da escola o que 
aprendemos sobre elementos e características 
dos poemas e dos autores escolhidos.

Neste projeto, o Year 6 e Year 7 juntou 
criatividade e elementos como rima e 
métrica para criar paródias para a canção 
Grenade de Bruno Mars e, com o uso de 
tecnologia, criamos um vídeo clipe para a 
nossa versão.

https://youtu.be/D606jAMin_o

FUNDAMENTAL 2

O projeto envolve a criação de uma revista 
interdisciplinar e transdisciplinar, com o objetivo 
de refletir sobre a situação dos movimentos 
migratórios a partir de diferentes pontos de vista. 
Com base nas reflexões feitas nas disciplinas de 
História, Geografia, Matemática, Science, Música, 
ELA, Espanhol, Artes e PLA, os estudantes foram 
motivados a escrever gêneros textuais diversos 
que permeiam a esfera jornalística: editoriais, 
reportagens, entrevistas, notícias, crônicas, artigos 
de opinião, infográficos, charges, tirinhas, podcasts 
etc., utilizando recursos linguísticos diversos.

O resultado será uma Revista digital 
interdisciplinar sobre o trânsito das pessoas no 
mundo.

https://youtu.be/D606jAMin_o
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Universal Design Project

ELA - YEAR 7

Após uma leitura sobre Design 
Universal e sobre acessibilidade como uma 
característica das comunidades inclusivas, 
os alunos do Year 7 utilizaram o Minecraft 
para criar uma escola totalmente adaptada 
para crianças com deficiência.

https://youtu.be/vaXM6bcjCOU

Biodiversidade em Risco
YEAR 6 - Geografia

Os estudantes do year 6 foram instigados 
a partir dos conteúdos de Geografia (Biosfera-
Hidrosfera-Atmosfera) a elaborar cartazes 
informativos e de pedido de socorro sobre os riscos 
ambientais que a biodiversidade terrestre corre.

Os cartazes foram elaborados em grupos onde 
os estudantes tiveram liberdade de escolher o tema 
de seus trabalhos utilizando como instrumento 
para a produção o Ipad, ao concluírem, os trabalhos 
foram socializados para toda a turma e iniciou-se 
debates sobre a questão ambiental no planeta. 

A função principal do gênero textual escolhido 
é a de divulgar  informações visualmente, mas 
também em forma de pequenas frases de efeito. 

Universal Design Project

YEAR 7 - Science

Nesta atividade de duas partes, 
os alunos projetam e constroem 
máquinas Rube Goldberg. Este 
desafio aberto emprega o processo 
de projeto de engenharia e pode 
ter um propósito predeterminado, 
como rolar uma bola de gude em 
uma xícara à distância ou deixar que 
os alunos decidam os propósitos.

https://youtu.be/0FNmPx6xrUM

Projeto -  Uma experiência gastronômica pelos 5 cantos do Brasil

A gastronomia brasileira é 
marcada pela grande mistura 
de culturas que forma o nosso 
país. Em cada uma das cinco 
regiões, é possível encontrar a 
culinária típica que se diferem 
por completo de outras partes 
de um mesmo Brasil. Se você 
aprecia um bom prato e quer 

YEAR 7 - Geografia

conhecer um pouco mais sobre 
as características marcantes da 
culinária brasileira, prepare o 
paladar que iremos fazer uma 
viagem sensorial deliciosa. 

Após estudarem as regiões 
do Brasil, os alunos realizaram 
uma pesquisa sobre as receitas 

típicas de cada região e iniciaram 
a produção de um e-book com 
explicações e vídeos das receitas.

No mês de dezembro 
acontecerá o grande evento 
de lançamento do e-book e 
degustação das delícias típicas 
do nosso belíssimo país.

Grupo gravando a receita do “Podrão”, comida de rua 
característica da Região Sudeste.

Estudantes na produção 
escrita do e-book

PROJETO 1

https://youtu.be/wPiZp8KfPO8

PROJETO 2

https://youtu.be/vaXM6bcjCOU
https://www.youtube.com/watch?v=0FNmPx6xrUM
https://www.youtube.com/watch?v=wPiZp8KfPO8
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Projeto de produção de uma fanfiction em 
vídeo com base na leitura do livro 
“A revolução dos bichos”.

YEAR 7 - Português

E se…?

No segundo semestre de 2021, os estudantes realizaram 
a leitura do livro “A revolução dos bichos” para investigarem 
as particularidades da fábula moderna, observando a 
construção das personagens. Incomodados com a conduta 
de uma das personagens principais, foram convidados a 
pensar: “e se eu pudesse mudar toda a narrativa?”. A partir do 
questionamento, os estudantes produziram uma fanfiction, 
um gênero textual que permite um diálogo com uma obra 
literária, mas com um olhar diferenciado. Depois da escrita 
e organizados em duplas, os estudantes construíram um 
roteiro e produziram um vídeo, recontando a história lida.

Os alunos do Year 7 nas aulas de artes 
estudaram “light painting”. Exploraram, 
pesquisaram e experimentaram o real e o 
imaginário na arte contemporânea, arte como algo 
constante e fluido em nossas vidas. Entender a 
arte como uma linguagem, um sistema simbólico 
de signos e códigos não verbais, passível de 
transmissão e expressão de idéias, pensamentos 
e sentimentos e produtora de discursos, onde 
todos tiveram oportunidade de criar sua imagem 
com o conceito “light painting”.. (fotos feitas com 
máquina fotográfica profissional)

YEAR 7 - Artes

Produção de uma postagem jornalística inspirada no livro The Giver. 

ELA - YEAR 8

Os alunos do Y8 usaram o Pages para criar 
um artigo de jornal com base em infos do livro que 
eles leram na última unidade: The Giver. Depois da 
produção do texto, os alunos puderam aprender 
ainda mais sobre o processo de produção, tirando 
uma foto deles mesmos, editar e inserir no jornal 
para tornar a matéria mais real.
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Telejornal - Nosso mundo explicado

YEAR 8 - Geografia

Conhecer o mundo é indispensável para um aluno que faz parte de uma educação global, 
pensando nisso, os alunos foram desafiados a criarem um telejornal, utilizando como base o livro 
“Prisioneiros da Geografia para jovens leitores”, onde cada grupo escolheu um país e montou um 
roteiro com as informações do livro. 

Toda a equipe se dividiu: parte dos alunos apresentaram, outros entrevistaram ou foram 
entrevistados, outros trabalharam nos bastidores e, no fim, o trabalho em grupo foi indispensável.

Todo o projeto foi gravado com os Ipads pelos próprios alunos, contando com o apoio 
fundamental do Media Lab para as filmagens e edição, mas no fim, a criatividade dos estudantes foi 
a ferramenta mais importante para o resultado final.

https://youtu.be/JphgXCqjtQM

EQUIPE 1

https://youtu.be/FZsSpnFjAGg

EQUIPE 2

A Revolução Francesa 
explicada pelo year 8

YEAR 8 - História

A Revolução Francesa foi 
um acontecimento histórico 
fundamental para moldar a 
sociedade europeia de acordo 
com novos valores políticos e 
sociais. Inspirada pelos ideais 
iluministas, imortalizados no 
lema “Liberdade, igualdade 
e fraternidade”, a Revolução 
Francesa rompeu a estrutura 
social do chamado Antigo Regime e, ao fazê-lo, implicou na ascensão política de um novo 
grupo social: a burguesia.

Entre os anos de  1789 e 1799, a busca por uma solução para a profunda crise vivida 
no Reino da França se transformou em luta revolucionária, cuja influência não pode ser 
subestimada: a Revolução Francesa inspirou outros movimentos liberais em países europeus 
e as lutas de independência ocorridas na América Latina.

O mês de maio de 2021 marca o aniversário de 232 anos do início desse processo e para 
entendê-lo, o Year 8 da Aba Global School, preparou uma série de vídeos que montam um 
panorama audiovisual da obra “A Revolução Francesa explicada à minha neta”, do historiador 
Michel Vovelle, um dos principais pesquisadores do tema

https://youtu.be/BgD3uVTImN8

https://www.youtube.com/watch?v=JphgXCqjtQM
https://www.youtube.com/watch?v=FZsSpnFjAGg
https://www.youtube.com/watch?v=BgD3uVTImN8
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YEAR 8 - Artes
Exposição de Foto-Performance

A Foto-Performance é uma modalidade artística que ganha cada vez mais espaço, linguagem 
que faz da fotografia seu objetivo final, sua obra de arte e  ação que o artista procura.

Neste  projeto o corpo dos alunos foi utilizado como suporte ou meio de expressão, nele os 
jovens desenvolveram conceitos e produziram suas imagens de acordo com temas relevantes para a 
sociedade contemporânea.

YEAR 8 - Artes
Projeto:  “Brincadeira Tem Limite” 

Os alunos do Y8 tiveram a oportunidade de criar e 
produzir nas aulas de Artes uma cena de teatro invisível 
(encenação de um roteiro em um local que não seja o palco 
de um teatro, diante de pessoas que não estejam conscientes 
de que se trata de uma apresentação artística). O grupo 
apresentou a cena no corredor da escola e depois preparou 

um debate com as outras turmas 
do fundamental 2, promovendo 
reflexão e conscientização acerca 
do tema abordado.

Poetry Around Us

Os alunos do Year 8 visitaram uma 
exposição de poemas na biblioteca. 
Selecionaram os favoritos e produziram 
um pôster digital com sua versão do 
poema, uma imagem para retratar os 
sentimentos e um vídeo explicando o 
porquê da escolha do poema.

“I CRY”

Sometimes when I’m alone 

I Cry.

Cause I am on my own.

The tears I cry are bitter and warm.

They flow with life but no form. 

I Cry because my heart is torn.

I find it difficult to carry on.

If I had an ear to confide in, 

I would cry among my treasured friend,

but who do you know that stops 

that long, 

to help another carry on.
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Ha llegado el mes de la
Hispanidad. 

Espanhol - Y6, Y7 e Y8

O mês de Outubro é marcado pela 
celebração da Hispanidade com nossos 
alunos do Fundamental 2!

 Este ano realizamos a 2ª edição da 
“Feria de la Hispanidad”. Projeto em que 
culmina com a apresentação cultural, 
histórica e gastronômica sobre diferentes 
países que falam espanhol no mundo. Além 
de estudarem acerca dos traços culturais, os 
alunos puderam participar de intercâmbios 
virtuais com a visita on-line de representantes 
de alguns países que falam espanhol.

Durante todo o 2º semestre de 2021, 
os alunos pesquisaram, fizeram coleta 
de informações e realizaram exposições 
orais sobre as pesquisas com foco na 
apresentação da feira, que aconteceu em 
27 de outubro. O engajamento dos alunos 
permitiu o uso intensivo da língua espanhola, 
realizando mesas temáticas sobre os países. 
Foram momentos de muito aprendizado, 
conhecimento e diversidade linguística.

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

No ano de 2020, todos foram 
surpreendidos com a inesperada 
COVID 19 e, com este agravante, 
as atividades passaram a 
ser realizadas remotamente, 
trabalhando e estudando em 
casa no modelo online. Baseado 
neste tema, foi disponibilizado 
aos alunos algumas informações 
para que pudessem investigar. 
Ou seja, através de pesquisas 

YEAR 8 - Matemática
GEOMETRIA E A ESCOLIOSE

TRANSFORMAÇÃO GEOMÉTRICA E O SISTEMA SOLAR

Através da transformação 
geométrica os alunos identifi-
caram algumas mudanças em 
figuras em suas dimensões, po-
sições, e lugares. Algumas vezes, 
as figuras sofrem alguma mu-
dança em sua posição e na sua 
dimensão sem sofrer alteração 
nenhuma em relação a sua ante-
rior, isso chamamos de isometria 

que pode ser classificada como: 
Reflexão, Rotação e Transla-
ção.

Reconhecendo as três ca-
racterísticas acima, os alunos 
foram instigados a relacionar o 
conteúdo de transformação ge-
ométrica com o sistema solar a 
fim de perceber nos planetas em 

órbita a rotação e a translação. 
Assim, utilizando a sala de artes, 
os confeccionaram os planetas 
com a finalidade de  observar 
os movimentos de translação 
e rotação, observando quais as 
mudanças em sua estrutura, 
praticando e testando o conhe-
cimento teórico da sala de aula.

passassem a perceber o quanto 
a falta de postura adequada 
numa cadeira poderia causar 
grandes consequências na 
coluna vertebral - a Escoliose. 

O objetivo deste trabalho 
foi identificar a gravidade deste 
problema utilizando a geometria 
como instrumento para análise, 
através do conteúdo “Ângulo”.
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Os alunos desenvolveram um vídeo para expressar a importância 
de estimar valores e opiniões, além de considerar que a área circular 
fortalecia a igualdade entre os cavaleiros presentes na reunião promovida 
e citada na lenda da Távola Redonda do Rei Artur. Sem cabeceira, todos 
os que se encontravam ao redor da Távola tinham o direito e a ordem 
de desenvolver alguma solução ou estratégia. Com a mensuração das 
informações, os alunos encontraram o design thinking como ferramenta 
para solucionar problemas.

Segue em anexo o link que relaciona as características do Círculo e 
a Lenda da Távola Redonda do Rei Artur. 

YEAR 8 - Matemática
A TÁVOLA REDONDA E A CIRCUNFERÊNCIA

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

Events
Eventos
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Volta às aulas

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Drive-thru dia dos Pais

para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

https://www.youtube.com/watch?v=SPUstcliGPg
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296454813
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157719773050355
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para mais
imagens, acesse

ou clique: para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

Exposições

Projeto Canal
Derby-Tacaruna

Y2Y2

Ancient
Civilizations

Y4Y4
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Universo Ao Seu alcance Y3Y3
Exposições

Semana de
Arte Moderna

Y2Y2
para mais

imagens, acesse
ou clique:

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157719887038749
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720106844347
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720196825178
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720081224793
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para mais
imagens, acesse

ou clique:

CLIMATE
CHANGE
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Exposições

Y5Y5

Viagem Year One - Peru
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Viagem para Gravatá - Year 5

Semana da Criança

para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720123287283
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720039204828
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720132589316
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296613020
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Viagem para Gravatá - Year 6

Olimpíadas

Viagem para Gravatá - Year 6
Auto da Compadecida

FOTOS: ACERVO MEDIA_LAB

Recital de Balé

para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

para mais
imagens, acesse

ou clique:

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720145729407
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720168108717
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72157720247132252
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Cantata Natalina

O Jogo dos Contos de Fadas - Year 1 
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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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para mais
imagens, acesse

ou clique:

dia 14 DEZ dia 15 DEZ dia 16 DEZ

https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296028371
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296613347
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296613477
https://www.flickr.com/photos/estudenaaba/albums/72177720296613447
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