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A sala de aula Maple Bear
The Maple Bear classroom
A metodologia canadense, adotada pela Maple
Bear e base de todo o seu modelo educacional,
tem a imersão no segundo idioma como elementochave para um aprendizado verdadeiramente
bilíngue.
Além disso, na Maple Bear, o desenvolvimento
de habilidades como liderança, pensamento
crítico, colaboração e autonomia, bem como de
valores que incentivem o exercício da cidadania
e o respeito à diversidade, andam lado a lado
com as disciplinas tradicionais, como matemática,
ciências, língua e literatura. São esses conceitos
que embasam tudo o que a escola oferece para
seus alunos, desde o material didático até o próprio
espaço físico das salas de aula.
A sala de aula Maple Bear é a representação física
desse conceito educacional. Nesse ambiente,
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The Canadian methodology, adopted by
Maple Bear and basis for its entire educational
model, has immersion in a second language
as the key element for a truly bilingual model.
The development of skills like leadership,
critical thinking, collaboration and autonomy,
as well as many values that encourage the
exercise of good citizenship and respect for
diversity, are all values that at Maple Bear
walk side by side with traditional school
subjects, like Math, Sciences, Languages and
Literature. These concepts are the basis for
everything that the school offers its students,
from the textbooks to the actual classrooms.
The Maple Bear classrooms are the physical
representation of this educational process.
In this environment, the student is the

Maple Bear Vinhedo

o aluno é o protagonista, e o professor é um
facilitador do aprendizado, contribuindo para a
construção de conexões e trocas enriquecedoras.
Para isso, todo o projeto da sala, bem como cada
item, móvel, painel e material que a compõem,
são cuidadosamente projetados e escolhidos para
favorecer essa interação.
Cada sala de aula também possui Learning Centres, onde os alunos realizam atividades práticas e
podem exercitar a curiosidade, a experimentação,
a avaliação de resultados e o compartilhamento,
abordagens que são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito crítico.
Tudo é desenvolvido em um ambiente acolhedor
e seguro, no qual a tecnologia ajuda a conectar
pessoas e conhecimentos e onde a língua
inglesa está presente cotidianamente, como parte
fundamental do aprendizado.

protagonist and the teacher is a facilitator
of the learning process, contributing to the
construction of enriching connections and
exchanges. Because of that, the room design,
including every item like furniture and supplies,
is carefully planned to ease this interaction.
Every
classroom
also
has
Learning
Centres, where students make practical
activities
and
can
exercise
curiosity,
experimentation, evaluation of results and
sharing, all essential approaches for the
development of logical and critical thinking.
Everything is developed in a safe and caring
environment, in which technology helps to
connect people and knowledge and where
the English language is naturally present,
as an essential part of the learning process.
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Maple Bear Digital Learning
Community: Aprender Sempre!
Maple Bear Digital Learning Community: Always Learning!
A pandemia do coronavírus, que chegou ao Brasil
no final de fevereiro e impôs o isolamento social em
várias cidades do país, trouxe muita preocupação.

The coronavirus pandemic, which arrived in Brazil at
the end of February and imposed social distancing in
most cities of the country, brought lots of uncertainty.

Para a Maple Bear, a segurança dos alunos e das
famílias, claro, está à frente de qualquer outra coisa.
Mas esse cuidado veio também acompanhado de
uma característica marcante que orienta todas as
ações da Maple Bear: a crença de que é possível – e
necessário – aprender sempre. Em qualquer lugar, em
qualquer circunstância e em todas as etapas da vida.

For Maple Bear, the safety of students and families
is, of course, ahead of anything else. But this care
also came with a characteristic that guides our every
action: the belief that it is possible – and necessary
– to always learn.

Por isso, poucos dias após a suspensão das aulas
presenciais, a Maple Bear estruturou a Maple Bear
Digital Learning Community, uma plataforma que une
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Maple Bear Digital Learning Community

For this reason, with the suspension of classes, Maple
Bear structured the Maple Bear Digital Learning
Community, a platform that unites technology,
knowledge, professional skills from teachers and
the soft skills learned by the students, to enable the

tecnologia, conhecimento, capacidade profissional
dos professores e as soft skills aprendidas
pelos alunos para possibilitar a continuidade
das atividades escolares durante este momento
de isolamento social.
“A motivação para criar a Maple Bear DLC foi a
pandemia, mas essa experiência trouxe inovações
e aprendizados relevantes para o aprimoramento do
programa educacional”, diz Cintia Sant’Anna, Diretora
Acadêmica da Maple Bear Brasil. “Além disso, esses
recursos poderão contribuir para que os alunos Maple
Bear em ciclos avançados possam interagir ainda
mais, conhecer e desenvolver projetos colaborativos
com escolas Maple Bear ao redor de todo o mundo,
que também adotaram essa abordagem”, completa.
A Maple Bear Digital Learning Community atende
todos os ciclos educacionais de maneira adequada a
cada faixa etária, criando uma conexão entre alunos,
pais e professores, que são convidados a interagir
de maneira ativa no processo educacional. A Maple
Bear disponibiliza toda a infraestrutura tecnológica
e educacional, com atividades direcionadas e
explicações teóricas e práticas sobre cada conteúdo.

continuity of our school activities in this moment of
social isolation.
“The motivation to create the Maple Bear DLC was
the pandemic, but this experience brought innovation
and expertise supportive of the educational program”,
says Cintia Sant’Anna, academic director of Maple Bear
Brazil. “Beyond that, these resources can contribute to
make Maple Bear students in more advanced cycles
to interact even more, knowing and developing
collaborative projects with the Maple Bear schools
around the world that also have this approach”.
The Maple Bear Digital Learning Community serves
all educational cycles in a way tailored for each age
group, creating a connection between students,
families and teachers, who are all invited to interact
actively with the educational process. Maple Bear
provides all infrastructures of technology and
education, with directed activities, theoretical and
practical explanations about every subject.
With the help of our community, it is possible to
make interactive readings, daily activities with the
SLM (Student Learning Materials) and even within
the concept of the Learning Centres.

Com a ajuda da comunidade, é possível realizar
leituras interativas e atividades diárias com os SLM’s
(Student Learning Materials), até mesmo dentro do
conceito dos Learning Centres.

“

Para a Maple Bear, a
segurança dos alunos e
das famílias, claro, está
à frente de qualquer
outra coisa.
For Maple Bear, the safety of
students and families is, of
course, ahead of anything else.

Maple Bear Digital Learning Community
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Os professores são treinados para orientar as
atividades e gerenciar o processo de aprendizagem
de maneira lúdica e interativa, para que os alunos
possam aproveitar ao máximo essa nova maneira de
aprender. Para que isso seja possível, a equipe da
Maple Bear disponibilizou ferramentas e tecnologia,
além de ter criado rotinas diárias e semanais que
apoiam todo o processo.
Esse ecossistema é composto por portfólios digitais,
drives de compartilhamento, ferramentas para
reuniões e webinars e aplicativos para execução de
diversas tarefas. Os alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental contam com a ajuda dos pais
de maneira bastante ativa para realizar atividades
e rotinas previstas. Já os alunos do Fundamental II
estarão imersos em projetos de pesquisa dos mais
variados temas, enquanto os alunos do Ensino Médio
vão aproveitar o material disponível online e, que já
fazia parte do currículo antes mesmo da criação da
Maple Bear Digital Learning Community.
Com isso, a Maple Bear dá mais um passo em direção
ao futuro, com um ensino que extrapola o presencial e
estimula os alunos a irem além das fronteiras da escola.
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Maple Bear Digital Learning Community

The teachers are trained to guide the activities and
manage the learning process in an interesting way
and interactive, so that the students can enjoy the
maximum benefits of this new way to learn. For this
to be possible, Maple Bear team provides tools and
technology, apart from creating daily and weekly
routines that support the whole process.
This ecosystem is made up of digital portfolios,
shared drives, tools for meetings and webinars, and
apps for the execution of many tasks. The Early
Childhood and Elementary students benefit from
parent guidance in scheduled activities and routine
Middle Years students will be immersed in research
projects of the more varied themes, and High School
students will enjoy the available online content that
was already part of their curriculum even before the
creation of Maple Bear DLC.
Thus, Maple Bear takes one more step in the
direction of the future, with an education that goes
beyond the school walls and stimulates students
to reach new frontiers.

Maple Bear SP São Miguel

Maple Bear SP Cantareira

Maple Bear Mogiana

Maple Bear SP Vila Nova Conceição

Maple Bear São José do Rio Preto

Maple Bear São Luís

Maple Bear Digital Learning Community
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Maple Bear recebe visita da CônsulGeral e da Embaixadora do Canadá
Consul General and Canadian Ambassador visit Maple Bear
Os laços entre pessoas são essenciais para fomentar
a vibrante relação bilateral entre Brasil e Canadá, e
um dos setores em que isso ocorre com mais sucesso
é o da educação.

Ties between people are essential to enable a vibrant
bilateral relationship between Brazil and Canada,
and one of the sectors where this can successfully
happen is education.

Foi para fortalecer ainda mais esses laços que a CônsulGeral do Canadá em São Paulo, Heather Cameron,
e a Embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May,
estiveram no escritório central da Maple Bear.

And to strengthen these ties, the Canadian Consul
General, in São Paulo, Heather Cameron, and the
Canadian Ambassador in Brazil, Jennifer May, visited
Maple Bear’s central office.

Acompanhadas por um time de profissionais das duas
organizações, as principais representantes da missão
canadense no Brasil se encontraram com o CEO, Arno
Krug, e com os gestores das equipes de operações,
acadêmica e marketing da Maple Bear, responsáveis
pela condução dos projetos realizados em parceria.

Together with a team or professionals from both
organizations, the main representatives from the
Canadian diplomacy in Brazil met with our CEO, Arno
Krug, and with leaders from Maple Bear’s operational,
academic and marketing teams, responsible for the
projects conducted in partnership.
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Consul General and Canadian Ambassador visit Maple Bear

A visita marcou também a chegada ao Brasil das duas
novas líderes da missão canadense , substituindo
o Cônsul-Geral Stéphane Larue, e o Embaixador,
Riccardo Savone, que retornaram ao Canadá após
encerramento do período em que estiveram dedicados
às relações com o Brasil.

This visit also marked the arrival of the two new leaders
of the Canadian mission in Brazil, in to replacing the
Consul General, Stéphane Larue, and the Ambassador,
Riccardo Savone, who returned to Canada at the
end of the period when they were dedicated to the
Brazilian relations.

Durante a visita, a Embaixadora e a Cônsul Geral
puderam conhecer melhor as operações da Maple
Bear no Brasil e na América Latina, além de aprofundar
conversas sobre oportunidades de parceria nas áreas
de educação, cultura e intercâmbio.

During the visit, the Ambassador and the Consul
General, could get to know better the operations of
Maple Bear in Brazil and Latin America, and deepened
the conversations about partnership opportunities in
the areas of education, culture and exchange.

“Fundada no Canadá, a Maple Bear sempre teve
um relacionamento de grande proximidade com o
governo canadense, contribuindo para inúmeros
projetos e trabalhando em conjunto com as missões
para promover relações cada vez mais próximas entre
os dois países. Estamos certos de que muitas novas
iniciativas se somarão às que já realizamos, e isso nos
enche de orgulho e alegria”, afirma o CEO.

“Founded in Canada, Maple Bear always had a very
close relationship with the Canadian government,
contributing to numerous projects and working in
partnership with the diplomatic missions to promote
even stronger ties between the two countries. We
are certain that many new initiatives will be added
to the ones we already have in place, and this makes
us very happy and proud”, says the CEO.

Consul General and Canadian Ambassador visit Maple Bear
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Mensagem
do Presidente
da Maple Bear
Global Schools.
Rodney Briggs
Uma nova edição da Revista The Bear chega às suas
mãos. É com muita alegria que trazemos a você uma
revista que retrata o compromisso da Maple Bear em levar
o melhor da educação canadense para o mundo, dentro
de uma metodologia que há mais de meio século investe
no bilinguismo por imersão. A bem-sucedida metodologia
transbordou as fronteiras do Canadá e agora está disponível
em mais de 20 países, entre eles o Brasil, onde mais de
200 escolas estarão em operação até o final de 2020.
O Canadá ocupa posição de destaque no PISA (sigla
em inglês para Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes), exame que teve sua edição mais recente
realizada em 2018, com resultados publicados em 2019.
Isso significa que o modelo canadense continua eficaz e
atual. É um modelo que oferece alta qualidade na educação
e ainda desponta como um sistema inclusivo, que acolhe
pessoas das mais variadas origens.
Tudo isso acontece em um cenário no qual o ensino
tem cada vez mais relevância, pois, para além de formar
estudantes aptos a serem bem-sucedidos academicamente
e preparados para uma alta performance no Ensino
Superior em cada país, quem educa precisa se preocupar
em formar cidadãos que possam e saibam atuar perante
diferentes culturas, sociedades e contextos.
Para enfrentar cada um desses desafios, a Maple Bear está
constantemente aperfeiçoando seu programa educacional
e investindo na capacitação de seu corpo docente, para
garantir que, quando estiver em sala de aula, o professor
possa conduzir e encorajar o aluno a tornar-se protagonista
de sua própria formação, desenvolvendo habilidades como
autonomia, raciocínio lógico e criatividade – entre muitas
outras –, determinantes para o sucesso acadêmico e
profissional e, acima de tudo, para uma vida plena e feliz.

Message from the President
A new issue of The Bear Magazine is now in your hands.
It is with great joy that we share with you this magazine,
outlining Maple Bear’s commitment to bring the very
best of Canadian immersion-based bilingual education
to the world. Our successful methodology has crossed
the Canadian borders and is now available in over 20
countries, including Brazil, where there soon will be more
than 200 schools in operation.
Canada is the world leader in bilingual education and
consistently scores in the top tier of international education
rankings, such as PISA (Programme for International
Student Assessment). Maple Bear has developed a
proprietary Canadian curriculum, with specific lesson
plans and learning outcomes, and emphasizes twenty-first
century skills such as critical thinking, global citizenship,
inclusion and diversity.
At Maple Bear, we are very proud to instill a love of lifelong
learning in our students to ensure they are successful
in all their endeavors academically and professionally,
and we encourage them to become actively involved in
supporting their local communities.
In this issue you will learn more about how Maple Bear is
constantly refreshing its academic curriculum, investing
in faculty training and conducting thorough quality
assurance processes, thus ensuring that our studentfocussed learning system provides Maple Bear students the
opportunity to be responsible for his or her own education
and develop the social and emotional skills necessary for
a happy and fulfilling life.
Enjoy the content!

Aproveite o conteúdo!

Rodney Briggs
President, Maple Bear Global Schools
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Message from the President

Mensagem
do Presidente
do Grupo SEB
Message from the president of Grupo SEB

Chaim Zaher
Nosso grande desafio, como educadores, é preparar
crianças e jovens para atuarem em um mundo de
transformações cada vez mais amplas e velozes, sem
termos grande certeza sobre o que o futuro trará.

Our great challenge, as educators, is to prepare children
and young people to work in a world of ever wider and
faster transformations, without having much certainty
about what the future will bring.

Adicionalmente, o cenário de pandemia, cujos desafios
superamos com grande sucesso, teve como um de seus
efeitos acelerar ainda mais os processos de inovação
e transformação que já vinham pautando o trabalho em
nossas escolas.

In addition, the pandemic scenario, whose challenges we
have overcome with great success, had as one of its effects
to further accelerate the processes of innovation and
transformation that had already been guiding our schools.

Nesse contexto, o modelo
mostrou-se visionário.

educacional

canadense

Os educadores canadenses sempre tiveram como
propósito integrar pessoas, encorajando a autonomia, o
trabalho colaborativo, o prazer pelo aprendizado e pela
descoberta, em uma proposta relevante e verdadeiramente
bilíngue.
O bilinguismo por imersão, em especial, gira em torno da
percepção de que os estudantes precisam estar equipados
com as ferramentas e habilidades necessárias para
atuarem globalmente, reconhecendo a força presente nas
diferenças e tornando-se agentes de transformação onde
quer que se encontrem: nas escolas, nas universidades,
em suas famílias e na sociedade.
Por isso, a atuação da Maple Bear, que não raro é
sumarizada como escola bilíngue, está além do domínio
de um segundo idioma, mas engloba ajudar nossos
alunos a desenvolverem habilidades comportamentais e
subjetivas que impactam profundamente na forma como se
relacionam com outras pessoas e com ambiente em que
vivem.
Parabéns a você, que escolheu a Maple Bear como a
escola de seus filhos.Temos enorme orgulho das pessoas
fantásticas que eles se tornarão.

In this context, the Canadian educational model proved
to be visionary.
Canadian educators have always had the purpose of
integrating people, encouraging autonomy, collaborative
work, pleasure in learning and discovering, in a relevant
and truly bilingual proposal.
Bilingualism by immersion, in particular, revolves around
the perception that students need to be equipped with the
necessary tools and skills to act globally, recognizing the
strength present in differences and becoming agents of
transformation wherever they are: in schools, universities,
their families and society.
For this reason, Maple Bear’s performance, which is often
summarized as a bilingual school, is beyond the mastery
of a second language, our aim is to helping our students
develop behavioral and interpersonal skills that profoundly
impacted the way they related to other people and with
the environment in which they live.
Congratulations to you, who chose Maple Bear as your
children’s school. We are extremely proud of the fantastic
people they will become.

Chaim Zaher
President, Grupo SEB
Message from the President
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Mensagem
do CEO da
Maple Bear Latam
CEO Maple Bear Latin America

Arno Krug
A Maple Bear continua crescendo. Somos hoje mais de
140 escolas em operação no Brasil, em todos os Estados
brasileiros, às quais, em breve, se somarão as mais de 60
novas escolas que hoje se encontram em implantação e têm
sua inauguração programada para os próximos dois anos.

Maple Bear is growing. We now over 140 schools all
over every single state of Brazil, and 60 more will be
implemented within the next 2 years.. This fantastic
expansion, that brings us so much joy, also gives us a
great sense of responsibility.

Essa fantástica expansão, que tanta alegria nos traz,
também desperta em todos nós um grande senso de
responsabilidade.

Just like we care for each child during their development
process, we are all committed to guarantee the best
standard of quality at each classroom, always following
the practices of one of the most successful educational
models in the world.

Assim como cuidamos atentamente de nossas crianças
durante seu processo de desenvolvimento, estamos
todos empenhados em garantir o mais elevado padrão de
qualidade em cada sala de aula, sempre fundamentados
nas melhores práticas de um dos modelos educacionais
mais bem-sucedidos do mundo.
Para isso, nos orgulhamos de manter um dos mais notáveis
programas de treinamento de docentes do planeta,
capacitando cerca de 3.000 professores no Central Training
do último mês de janeiro. A esse esforço, somam-se
dezenas de outras iniciativas, desde o Programa de
Excelência, que promove uma incessante troca de
melhores práticas entre as escolas; os processos de Quality
Assurance, conduzidos por educadores canadenses
em todo o país; as avaliações ocultas conduzidas por
“pais misteriosos” e grandes investimentos em inovação
e tecnologia, incorporados ao programa Maple Bear,
inclusive, a partir da rápida resposta aos desafios da
pandemia do Covid-19.
Tudo isso sempre com um viés muito claro: o sucesso e a
felicidade de cada um de nossos alunos, com o Melhor da
educação canadense para um futuro cada vez mais global.
Não poderia deixar de desejar muito sucesso a todos os
nossos alunos do Ensino Médio, nosso Maple Bear High
School, que farão sua graduação neste ano de 2020,
primeira formatura de Ensino Médio da história da Maple
Bear!
Ainda nesta edição da The Bear, celebramos essa conexão
profunda entre professores, alunos e suas famílias,
pessoas que se relacionam em um ambiente saudável e
proveitoso, e que são a nossa razão de existir.
Boa leitura!

For that end, we proudly have one of the best teacher
education programs in the world, training over three
thousand teachers in the Central Training held in January.
Adding to this effort there are also many other initiatives,
like the Excellence Program, that promotes an endless
exchange of the best practices between the schools, and
the Quality Assurance, conducted by Canadian educators
all over the country. There are also hidden evaluations
conducted by “incognito parents” and big investments on
innovation and technology, including those incorporated
to the Maple Bear program as part of our rapid response
to the challenges of the Covid-19 pandemic.
All of this with a very clear goal: the success and happiness
of each of our students, built through the best of Canadian
education for an ever more global future.
I also wish a successful future to our High School
graduates of 2020, the first ever graduating high school
class in the history of Maple Bear!
In this edition of The Bear, we celebrate this deep
connection between teachers, students and their
families; people who coexist in a healthy and productive
environment, and who are our reasons to exist.
Good reading!

Arno Krug
CEO, Maple Bear Latam
Message from the CEO
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Maple Bear ao redor do mundo
Maple Bear around the world

CANADÁ
CANADA

ESTADOS UNIDOS
UNITED STATES

MÉXICO
MEXICO

PERU

BRASIL
BRAZIL
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Maple Bear around the world

MARROCOS
MOROCCO

ROMÊNIA
ROMANIA

CHINA
TURQUIA
TURKEY

BULGÁRIA
BULGARIA

SRI LANKA

FILIPINAS
PHILIPPINES

COREIA DO SUL
SOUTH COREA
NEPAL

MALÁSIA
MALAYSIA
EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS
UNITED ARAB
EMIRATES

ÍNDIA
INDIA

HONG
KONG
SINGAPURA
SINGAPORE
VIETNÃ
VIETNAM

BANGLADESH

QUÊNIA
KENYA

Maple Bear around the world
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PISA: um exame
que vai além da avaliação
PISA: an exam that goes beyond assessment
Foi no final dos anos 1990 que a OCDE (Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico)
decidiu dar início à avaliação PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes, na sigla
em inglês), que acontece a cada três anos e que, na
edição mais recente (2018), congregou mais de 600
mil alunos (todos com 15 anos), vindos de 80 países
diferentes.
O objetivo é avaliar o desempenho dos modelos
educacionais de diferentes lugares, proporcionando
aos governos uma visão clara de pontos de melhoria,
sejam eles educacionais ou sociodemográficos, bem
como estabelecendo referenciais internacionais de
boas práticas e iniciativas bem-sucedidas.

Maple Bear Mogi das Cruzes
18

PISA: an exam that goes beyond assessment

In the late 90s, the OCDE (Organization for
Economic Co-operation and Development) started
implementing the PISA (Programme for International
Student Assessment), that happens every 3 years and,
in its most recent edition (2018) brought together
over 600 thousand students (all 15 year-olds), from
over 80 different nations.
The goal is to evaluate the performance of educational
models from different places, providing governments
with a clear vision of points of improvement,
both educational or socio-demographic, as well
as establishing international references of good
practices and successful initiatives.

O exame não é apenas uma avaliação tradicional, mas
também se preocupa em reconhecer o crescimento
individual dos estudantes, tanto pelo que eles sabem,
quanto pela sua habilidade de realizar algo com o
conhecimento adquirido. O PISA vai além da capacidade
de reprodução dos conteúdos estudados na escola e,
por isso, o teste tem ganhado mais e mais importância
ao longo dos anos. Afinal, a habilidade de colocar
o conhecimento em prática, de maneira criativa e
adaptando-se a cada situação nova, é algo cada vez mais
fundamental para formar cidadãos do século XXI. Esse
modelo também auxilia na verificação de estratégias
efetivas de aprendizado, iluminando, assim, aspectos
importantes para o desenvolvimento dos estudantes.

This traditional exam is focused with recognizing
the individual growth of students, not only by
what they know, but also through their ability to
make something with that acquired knowledge.
PISA goes beyond the capacity for repeating
content learned at school, and that is why the
test has been gaining more and more importance
through the years. After all, the ability to apply
knowledge in a creative way, adapting oneself
to every new situation is something increasingly
essential for citizens of the 21st century. This
model also helps to verify effective learning
strategies, highlighting important aspects for
students’ development.

PISA: an exam that goes beyond assessment
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Metodologia canadense
Canadian methodology
Na avaliação mais recente, o Canadá continua ocupando
uma posição de destaque no PISA, acumulando 1550
pontos na combinação de habilidades como matemática,
ciências e leitura. A liderança que o Canadá mantém
no ranking de países de língua inglesa, em um exame
que vai muito além da reprodução do conhecimento,
permite compreender que a metodologia aplicada no
país continua sendo eficiente.

At its most recent evaluation, Canada is still
occupying a high position on PISA, accumulating
1550 points on the sum of skills like Math, Sciences
and Reading. Canada’s leadership among Englishspeaking countries, in a test that goes way beyond
mere knowledge reproduction, enables us to
understand that the nation’s applied methodology
is still efficient.

Isso porque, desde o ano 2000 (quando ocorreu a primeira
avaliação), o PISA tem mostrado que é possível aliar
educação de alta qualidade e oportunidades equitativas
de conhecimento para todos. A excelência acadêmica em
um ambiente onde os alunos sentem-se acolhidos é fator
de sucesso tanto para o aprendizado do conhecimento
técnico quanto das habilidades socioemocionais, tão
importantes para que as crianças de hoje se tornem
pessoas melhores amanhã.

Since the year 2000 (when the first exam happened),
PISA has been showing that it is possible to unite high
quality education to equal knowledge opportunities
for all. Academic excellence in an environment
where students feel welcomed is a success factor
for both technical learning and the acquisition of
social skills, which are crucial to prepare today’s
children for tomorrow’s challenges.

Sob esse aspecto, a metodologia canadense agrega
elementos fundamentais, os quais estão presentes
no modelo Maple Bear. O primeiro deles é a forma
de colocar em prática o ensino bilíngue. A imersão
no segundo idioma é benéfica porque estimula os
alunos a pensarem e sentirem em dois idiomas,
em vez de apenas “traduzirem” o que dizem, lêem
ou escrevem. Isso permite que eles se relacionem
de maneira diferente e única com as situações que
vivem em cada uma das línguas. É isso que permite
uma adaptação mais natural a culturas diferentes. Na
infância, significa estar pronto para desafios criativos;
e, na idade adulta, significa ter habilidades para se
adaptar a qualquer lugar onde a pessoa queira ou
precise viver ou trabalhar.
O segundo elemento é o fato de o Canadá ser o país
mais inclusivo do mundo, acolhendo estrangeiros,
respeitando aspectos culturais de cada um e
oferecendo a todos uma educação de excelência,
através de um sistema que tem liberdade adaptativa:
cada província pode selecionar os conteúdos que
fazem mais sentido para um determinado grupo
populacional, o que reforça a importância da
diversidade e os insere em um contexto global.
Com os resultados mais recentes do PISA, a Maple
Bear reforça a certeza de estar no caminho certo,
ao oferecer às crianças o que de melhor o ensino
canadense pode proporcionar.
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PISA: an exam that goes beyond assessment

On this aspect, the Canadian methodology unites
fundamental elements, which are present in the
Maple Bear model. The first is the way to put
into practice bilingual teaching. Immersion in a
second language is beneficial because it stimulates
students to think and feel in both languages, instead
of “translating” what they say, read or write. This
enables them to relate in a different and unique
way with the situations that they deal with in each
language. It also enables a more natural adaptation
to different cultures. During childhood, this means to
be ready for creative challenges and in adulthood it
means to have abilities to adapt to any place where
a person wants or needs to live or work.
The second aspect is the fact that Canada is the most
inclusive country in the world, welcoming foreigners,
respecting cultural aspects of different groups,
and offering everyone an excellent education, in a
system that has an adaptive freedom: each province
may offer content that meets the needs of diverse
learners in global context.
With the most recent results from PISA, Maple Bear
reinforces the certainty of being on the right path,
offering children the best of Canadian education.

Alunos Maple Bear são capacitados
para a vida em qualquer lugar do mundo
Maple Bear students are prepared for living anywhere in the world
As habilidades exigidas para ser um cidadão do mundo
vão além das técnicas curriculares ministradas ao longo
dos anos letivos nas escolas. Isso é o que motiva a Maple
Bear a trabalhar de forma diferenciada com seus alunos,
preparando-os para os desafios futuros, sejam eles no
Brasil, no Canadá ou em qualquer outro país do globo.

The skills students need to be world citizensf or
chidren to become a world citizen go well beyond
what is normally taught in regular schools. This is what
motivates Maple Bear to work in a different way with
its students, preparing them for future challenges,
in Brazil, Canada, or anywhere else on the planet.

Para que a criança adquira visões estratégicas, a Maple
Bear trabalha as competências socioemocionais, de
modo que ela seja bem-sucedida na vida acadêmica,
pessoal e profissional.

To make sure that the children acquire strategic visions,
Maple Bear works with socio-emotional competences,
in a way to enable them to be successful in the
academic, personal and professional aspects of life.

Maple Bear SP Alto de Pinheiros

Maple Bear students are prepared for living anywhere in the world
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As soft skills são habilidades que podem fazer o aluno
se destacar naquilo que lhe é peculiar. Ao lado do
conhecimento e das capacidades técnicas, o cenário
atual demanda profissionais capazes de atuarem
colaborativamente, de apoiarem a conexão entre
pessoas e que possuam características como atitude,
autocontrole, organização, equilíbrio emocional, empatia,
flexibilidade, capacidade de comunicação , entre outras.
O desenvolvimento dessas habilidades só acontece a
partir das relações humanas, das atividades escolares.
Na Maple Bear, a conexão entre professores e alunos
tem efetiva importância, o que requer o estabelecimento
de vínculos afetivos e a conquista de confiança. E essa
relação não existe como parte de um projeto ou programa,
ela é uma prática contínua nas escolas da rede.
Isso não significa que as crianças não devam aproveitar
os benefícios tecnológicos que esses recursos
proporcionam para o desenvolvimento de habilidades.
Entrar em estado de flow (ou de atenção total) ao jogar
videogames, por exemplo, ajuda no desenvolvimento
de algumas capacidades motoras e cognitivas. E isso
não deve ser deixado de lado, mas não podemos
esquecer que as relações humanas também precisam
ser treinadas e desenvolvidas.
Em suma, a busca pelo nosso lugar no mundo é um
processo pelo qual todos, em algum momento da vida,
passamos. Por esse motivo, a Maple Bear acredita que
desenvolver competências comportamentais nos alunos,
desde a primeira infância, é fornecer instrumentos para
que descubram que eles podem ser quem quiserem.

Soft skills are abilities that can make the students
succeed in what is peculiar to them. Along with
knowledge and technical skills, the current
scenario expects professionals to be capable of
working collaboratively, reinforcing connections
between people and to have characteristics
like attitude, self-control, being organized,
having emotional balance, empathy, flexibility
and capacity of communicating with others.
And such development only appears from human
interactions, in school activities. At Maple Bear, the
connection between teachers and students is of
central importance, and is based on confidence and
affective bonds. This type of relationship is not a project
or program, but a continuous practice of our schools.
This doesn’t mean that the children shouldn’t enjoy
the technological benefits of developing the skills
that these resources enable. Total focus when
playing video games helps with the development
of both motor skills and cognitive abilities but the
skills of forging successful human relationships
require development as well.
In short, our quest for our place in the world is a
process through which we all go through, in some
moment of our lives. For this reason, Maple Bear
believes that developing behavioral skills in our
students, since early childhood, is a way to give
tools that enable them to discover that they can
be whatever they want to become.

“
Maple Bear Ribeirão Preto

A Maple Bear acredita que
desenvolver competências
comportamentais nos alunos,
desde a primeira infância, é
fornecer instrumentos para
que descubram que eles podem
ser quem quiserem.
Maple Bear believes that
developing behavioral skills
in our students, since early
childhood, is a way to provide
them with tools that enable
them to discover that they can
be whatever they want to be.

Maple Bear Guarapari
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Maple Bear students are prepared for living anywhere in the world

23

Raciocínio lógico
com atividades diferenciadas
Logical thinking with unique activities
Raciocínio lógico e cálculo mental fazem parte
do dia a dia dos alunos da rede canadense. Na
Maple Bear Mogiana, por exemplo, são realizadas
atividades práticas que têm como objetivo
ativar variadas habilidades em cada aluno. Em
atividades específicas, das quais todos participam
juntos, as crianças entendem a presença de da
soma, divisão, subtração e multiplicação no dia
a dia – e de que forma estão incorporadas em
diferentes atividades.
O ensino da matemática está atrelado à rotina
dos alunos tanto em sala de aula quanto em
suas vidas. Além de dominar o conteúdo,
os pequenos desenvolvem, em grupo, o
raciocínio crítico, cultivam a curiosidade e
usam de informações complementares para a
resolução dos mais variados problemas. Em
um futuro não muito distante, tornam-se jovens
que sentem prazer em estudar e relacionar
o que foi aprendido com o contexto vivido.
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Logical thinking and mental calculations are
part of the daily lives of the students of Canadian
schools. At Maple Bear Mogiana, for example,
there are activities with the goal of activating
many different skills in each student. In specific
activities, students discover together how the
concepts of addition, subtraction, division and
multiplication can be applied to everyday life
experiences.
Math teaching is linked to the students’ routine
both in and out of the classroom. Beyond just
remembering information, the kids develop,
collectively, critical thinking; they develop
curiosity and use complementary information
to solve all sorts of problems. In the near future,
they will become young people who will have
pleasure in studying and connecting what they
learn with the context that they live in.

Maple Bear students are prepared for living anywhere in the world

Brasil é representado
por alunos em olimpíada
internacional de
Matemática, na China
Oportunidade fortaleceu
o posicionamento canadense da escola
sobre a importância do trabalho em equipe

Maple Bear participated
in Mathematics
Olympiad in China
The opportunity strengthened the
school’s Canadian positioning
about the importance of team-work

Em novembro passado, alunos da Maple Bear Sorocaba (SP), Maple Bear Jundiaí (SP), Maple Bear
João Pessoa (PB) e Maple Bear Belo Horizonte (MG)
representaram o Brasil na World Mathematics Team
Championship (WMTC) – maior olimpíada de matemática da China, que aconteceu na cidade de Pequim.

This past November, the students of Maple Bear
Sorocaba (SP), Maple Bear Jundiaí (SP), Maple Bear
João Pessoa (PB) and Maple Bear Belo Horizonte (MG)
represented Brazil in the World Mathematics Team
Championship (WMTC) — the biggest mathematics
competition in China, which was held in Beijing.

Além dos alunos brasileiros, participaram da olimpíada
estudantes de mais dez países. A competição aplicou
criteriosas provas individuais, de revezamento e em
grupo, com diferentes questões matemáticas em graus
variados de dificuldade.

Besides the Brazilian students, more than 10
countries were represented in the competition. In
the championship, the students faced solid individual,
relay and group tests, with different mathematical
questions in various degrees of difficulty.

Maple Bear participated in Mathematics Olympiad in China
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Antes da viagem, a Maple Bear executou um
programa de preparação (que acontecia após o
período escolar), para que os alunos treinassem
questões matemáticas, principalmente, focadas
nos desafios da WMTC. O incentivo dos pais
foi essencial para o sucesso de todo o projeto.

Before the trip, Maple Bear held a preparation program
(that occurred after class hours) so that the students
could practice mathematical questions focused
on the WMTC challenges. The parent’s support
was essential to the success of the whole project.
“I would like to highlight the importance of this
opportunity and Maple Bear’s support in the students’
journey for knowledge. The event encouraged my
daughter even more, and she dove into studies,
mainly mathematics, and asked for the travel to
China as a birthday present”, says Kezia, mother of
student Laura Gomes form Maple Bear Jundiaí, who
got a silver medal in the tournament.

“Quero destacar a importância dessa oportunidade e
o suporte da Maple Bear na jornada do conhecimento
dos alunos. O evento incentivou ainda mais minha
filha, que mergulhou nos estudos, principalmente em
matemática, e pediu a viagem à China como presente
de aniversário”, conta Kezia, mãe de aluna Laura
Gomes, , aluna da Maple Bear Jundiaí que conquistou
a medalha de prata no torneio.
Mais do que uma competição com disputa e premiações,
a olimpíada da China foi uma excelente oportunidade
de imersão em uma nova cultura, possibilitando,
inclusive, o compartilhamento de experiências dos
alunos Maple Bear com estudantes de outros países,
conforme pontua Pedro Zanella, aluno da Maple Bear
Sorocaba. “Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais
por ter conquistado a medalha de bronze. Mas, a maior
conquista foi a troca e a experiência que tivemos com
a viagem, a disposição e abertura para enfrentar os
desafios de cada exercício, sem falar na diversão e

More than a competition for medals, the championship
in China was an excellent opportunity of immersion
in a new culture, even making possible the exchange
of experiences between Maple Bear students and
students from other countries, as Pedro Zanella,
student at Maple Bear Sorocaba, says. “I was very
happy with the invitation, even more for getting
the bronze medal. But the biggest achievement
was the exchange and the experience we had with
the trip, the availability and openness to face the
challenge of each exercise, not mentioning the fun
and the new friendships we got in this journey.”

“

O inglês é uma ferramenta
de auxílio essencial, porém
o mais importante aqui é
ter o espírito de equipe em
mente, colaborando para o
crescimento de todos.
English is an essential tool, but
the most important here is to
have team-spirit in mind, aiding to
everyone’s growth.
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nas novas amizades conquistadas nessa trajetória.”
Luciana, mãe do aluno Francisco, da Maple Bear Belo
Horizonte, também enxerga além da competição em si e
enfatiza a importância do projeto como um todo, dizendo
que juntar a alegria de uma viagem com conhecimento
aprofundado, estudos e novos desafios é sucesso
garantido. “E o melhor, para nós pais, é que a Maple
Bear apoia esse método de ensino desde cedo, o que
acelera a capacidade de aprendizado das crianças”.

Luciana, mother of Maple Bear Belo Horizonte’s
student Francisco, stated that learning involves
beyond the actual competition and emphasizes
the importance of the project as a whole, saying that
adding the joy of a trip with deepened knowledge,
studies and new challenges is always a success.
“And best of all, for us parents, is that Maple Bear
supports this method of study from an early age,
which accelerates the children’s learning potential”.

Esse é realmente o foco da rede: preparar o aluno para
o futuro, desenvolvendo a autonomia e a autoconfiança,
em um ambiente colaborativo. A Maple Bear marca
presença em eventos educacionais há quatro anos,
desde quando participou da olimpíada “Matemática
Sem Fronteiras”. “Essas interclasses vão ao encontro
dos valores da escola canadense. O propósito é
enaltecer a colaboração – não com o objetivo de
competição propriamente dito, mas pela coletividade”,
conta Nádia Piazentin Pola, professora de matemática
e ciências da Maple Bear Sorocaba.“Em suma, nós
queremos que cada aluno seja protagonista do seu
próprio aprendizado, construindo a sua jornada de
conhecimento e entendendo que os acertos e erros
fazem parte do processo”, complementa.

This really is the Maple Bear’s focus: to prepare the
student for the future, developing autonomy and
self-confidence, in a collaborative environment.
Maple Bear has been present at educational events
for over four years, ever since we participated in
the Olympics “Mathematics Without Borders. “These
interclasses meet the values of the Canadian school.
The goal is to praise collaboration – never aiming
the competition per se, but for the collective”, says
Nádia Piazentin Pola, teacher of mathematics and
sciences of Maple Bear Sorocaba.“In short, we want
all students to be the protagonist of their own
learning, building their knowledge journey and
understanding that the successes and mistakes are
part of the process”, she adds.

Maple Bear participated in Mathematics Olympiad in China
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A Maple Bear tem como objetivo preparar os alunos
nas esferas emocional, social e intelectual, para que
eles possam se desenvolver em todas as dimensões
de suas vidas. “O inglês é uma ferramenta de auxílio
essencial, porém o mais importante aqui é ter o espírito
de equipe em mente, colaborando para o crescimento
de todos. Sobre as competições, as medalhas não
são o principal. O que desejamos mesmo é que a
experiência seja rica para o aluno Maple Bear, que
pode acompanhar o mundo de possibilidades que a
capacidade de interação proporciona”, finaliza Arno
Krug, CEO da Maple Bear Latam.
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Maple Bear’s goal is to prepare the students in
emotional, social and intellectual competences so
they can develop in all dimensions of their lives.
“English is an essential tool, but the most important
here is to have team-spirit in mind, aiding to
everyone’s growth. About the competitions, medals
are not the main goal. What we wish is for it to be a
rich experience for the Maple Bear student, who can
take advantage from the world of possibilities that
the ability for interaction can provide”, concludes
Arno Krug, Maple Bear’s CEO.

Educação para a vida
Education for life
Alunos da Maple Bear de todo o Brasil estão, desde
a mais tenra idade, recebendo conhecimento e
informação para que possam ser bem-sucedidos em
suas vidas escolares e acadêmicas. No Brasil, isso
inclui ensinar todo o conteúdo programático estipulado
pelo Ministério da Educação, além de conteúdos
relativos ao aprendizado bilíngue imersivo – de
acordo com os princípios da metodologia canadense.

Since early childhood, Maple Bear students all over
Brazil are receiving the knowledge and information
needed to be successful in their school and
academic lives. In Brazil, this includes teaching
all the content determined by the Ministry of
Education, and also content related to the immersive
bilingual learning according to the principles
of Canadia methodology.

Maple Bear Santo André

Education for life
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Mas, o que faz a rede se destacar não é ensinar aquilo
que todas as escolas têm o dever de instruir, mas a
abordagem de ensino para a vida, em que as crianças
vivenciam, em um ambiente seguro, um microcosmo
da sociedade, em um espaço onde poderão
interagir, tomar decisões, correr riscos intelectuais,
desenvolver suas habilidades sociais e experimentar.

But what makes Maple Bear stand out isn’t teaching
that which all schools have to, but the way that
this teaching happens: teachings for life, in which
the children experience, in a safe environment,
a microcosm of society, in a space where they
can interact, take decisions, run intellectual risks,
develop their social skills and make experiments.

“O papel da escola é muito maior do que ensinar
conteúdos acadêmicos e transmitir conhecimento
formal aos nossos alunos. Nós nos empenhamos
em formar cidadãos do mundo, com as capacidades
necessárias para viver o século XXI. Para
termos sucesso nessa empreitada, acreditamos
que é preciso que eles desenvolvam soft skills
próprias: empatia, liderança, equilíbrio emocional,
bom relacionamento interpessoal e flexibilidade,
entre outras. Por isso, atividades que vão
além do currículo são as maneiras como ensinamos
aos alunos da Maple Bear o que acreditamos
ser verdadeiramente importante: a educação
para a vida”, diz Cintia Sant’Anna, Diretora Acadêmica
da Maple Bear Brasil.

“The school’s role is much bigger than teaching
academic and formal knowledge to students.
We are committed to form world citizens, with
the necessary skills to live in the 21st century. To
be successful in this quest, we believe that they
need to develop their own soft skills: empathy,
leadership, emotional balance, good interpersonal
relations, flexibility, among others. Because
of that, activities that go beyond the normal
school curriculum are the ways that we have to
teach our students what we believe to be truly
important: education for life”, says Cintia Sant’Anna,
Academic Director of Maple Bear Brazil.

Educação inclusiva
Inclusive education

Segundo o PISA, o modelo educacional canadense
é o mais inclusivo do planeta.

According to PISA, the Canadian model is the
most inclusive in the world.

Na Maple Bear, não poderia ser diferente.
“A principal estratégia para a construção de
conhecimento é o incentivo a perceber o mundo
por meio de todos os sentidos (audição, visão,
tato, olfato e paladar), respeitando os potenciais
e especificidades individuais. Assim sendo, todos
são participantes do processo de construção
de conhecimento”, afirma Fabiana D’Orleans,
Diretora da Maple Bear Curitiba. Lá, o aluno Filippo
Trevisan, de 5 anos, do JK, que apresenta um
problema genético na retina e possui baixa visão, foi
recebido depois que professoras e colaboradores
fizeram cursos e treinamentos específicos.

At Maple Bear, it couldn’t be different. “The main
strategy for the construction of knowledge is to
incentivize the children to perceive the world
with all their senses (hearing, sight, touch,
smell and taste), respecting the limitations
and individual specificities. Thus, everyone
participates in the process of knowledge
construction”, says Fabiana D’Orleans, principal
of Maple Bear Curitiba. There, 5 year old student
Filippo Trvisan, who was born with impaired
sight, was welcomed after teachers and other
staff received specific training.

“A inclusão vai muito além da garantia legal.
Engloba valores, exige competência e
disponibilidade. Filippo iniciou sua vida escolar
com 3 anos e foi recebido com amor, competência
e disponibilidade na Maple Bear”.

“Inclusion goes way beyond legal guarantees.
It encompasses values, demands competence
and availability. Filippo started his school life at
age 3 and was made welcome with lots of love,
competence and availability from Maple Bear”.
Isabella, Filippo´s mother – Maple Bear Curitiba

Isabella, mãe do Filippo – Maple Bear Curitiba.
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Education for life

Bilinguismo: conectar-se a
outras culturas e realidades
Bilingualism: connecting with other cultures and realities
Para muitas pessoas, ser fluente em outro idioma significa ler, escrever, ouvir e falar outra língua. Entretanto, o bilinguismo vai muito além de
entender outra língua: ele pressupõe compreender todo o contexto que existe e que pode ser
expresso por uma língua.
Quando levamos em conta uma mesma língua falada
em dois países diferentes (Brasil e Portugal, por
exemplo), perceberemos sutilezas e detalhes que
parecem pequenos, mas que fazem toda a diferença
na forma de interpretar o mundo ao redor.
Por isso, o bilinguismo presente na metodologia
canadense – criada há mais de meio século – ainda
é tão inovador. Ele propõe que o aprendizado dos
dois idiomas seja feito ao mesmo tempo, de maneira
imersiva: os alunos precisam literalmente mergulhar em
cada língua para poderem apreendê-la e compreendêla. É essa conexão entre a expressão e o contexto
que faz o bilinguismo canadense especial.

For many people, being fluent in another language
means reading, writing, listening and speaking
it. However, bilingualism goes way beyond
understanding another language.
For this reason, a language spoken in different
countries (like Brazil and Portugal, for example),
can have subtleties and details that look small,
but make all the difference in the way to interpret
the world around us.
That is why bilingualism, within the Canadian
methodology – created over half a century ago –
is still so innovative. It proposes that the learning
in both languages be made at the same time, in
an immersive way: the students need to literally
be surrounded by each language to learn and
comprehend them. It is this connection between
expression and context that makes Canadian
bilingualism so special.

Maple Bear São Caetano do Sul
Bilingualism: connecting with other cultures and realities
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O aprendizado da língua não é feito sem objetivo ou
estratégia. Ele acontece não apenas com uma função,
mas também como uma maneira de conectar o aluno
àquilo que ele vive: seu lugar no mundo, suas emoções,
suas necessidades e desejos. É por isso que a Maple
Bear usa essa premissa em todas as suas escolas
espalhadas pelo mundo.
As crianças aprendem, pelo contato com a língua inglesa,
que ela é tão natural quanto a língua portuguesa falada
em casa, por seus pais, irmãos e outros familiares.
Dessa forma, na Maple Bear, o ensino para os pequenos
começa com o inglês – pois a naturalidade do português
já está em suas outras esferas de convívio social.

Language learning isn’t made without a goal
or strategy. It happens as a way to connect the
students to what they experience: their place in
the world, their emotions, their necessities and
desires. That is why Maple Bear uses this premise
in all its schools all over the world.
Children discover that learning in English Is as
natural as learning in Portuguese. At Maple Bear,
it`s important for young students to use English
in a way that is as natural as their everyday
use of Portuguese.

Bilinguismo na prática
Bilingualism on practice
Para ilustrar como o aprendizado bilíngue vai muito
além de praticar as habilidades de escrita, leitura, fala
e escuta, aconteceu o projeto “Diário da Gentileza”
na Maple Bear Nova Lima, em Minas Gerais. Para
o projeto, foi solicitado aos alunos do Year 2 que
escrevessem em um diário, durante uma semana
inteira, as gentilezas que fizeram e as que poderiam
ter feito. Ao final da semana, eles trouxeram suas
anotações de volta para a escola, e esse material ficou
exposto na sala para todos verem as amabilidades
identificadas. As professoras conversaram com os
estudantes antes e depois da atividade para que eles
entendessem a importância dessa atitude. Assim, muito
mais que aprender a escrever, os pequenos puderam
colocar a língua a favor de uma ideia, indo além do
conhecimento gramatical e ao aplicar seu aprendizado
para falar de si mesmos, de maneira aberta e sincera.

To illustrate how bilingual learning goes way beyond
practicing simple language skills, Maple Bear Nova
Lima, in Minas Gerais, created the “Kindness Diaries”
project. In this project, Year 2 students were asked to
write in a diary, during a whole week, the kindness
acts that they made or could have made. At the end of
the week, they brought their notes back to the school
and this material was exposed in the classroom so
that everyone could see the kind acts. Teachers talked
with students before and after this activity so that they
could understand the importance of this. Thus, more
important than just learning how to write, the children
could put the language in favor of an idea, going beyond
grammatical knowledge and applying this learning to
talk about themselves in an open and sincere way.

“

Assim, na Maple Bear, o bilinguismo
permite que cada criança faça
conexões entre ela mesma e o
mundo que a rodeia, ajudando-a,
por meio da língua, a compreender e
interpretar a realidade que a cerca.
Thus, at Maple Bear, bilingualism enables each
child to make connections between them and
the world that surrounds them, helping them to
comprehend and interpret their reality through
language.

Maple Bear Rio Branco
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Bilingualism: connecting with other cultures and realities

Outro exemplo que pode ser destacado
para explicar como o bilinguismo é um
fator de conexão na Maple Bear é o projeto “Our Dreams Come True!”, realizado
na Maple Bear João Pessoa. Por meio
do projeto, as crianças do Nursery têm a
oportunidade de criar suas próprias histórias, respeitando uma votação geral sobre
as partes que deverão fazer parte dela.
A cada dia da semana, uma atividade é
proposta: a escolha de personagens, o
cenário, o enredo, o final da história. Tudo
culmina em uma apresentação teatral, na
qual os personagens são feitos de palitos
de sorvete. Como, nessa idade, ainda não
há a possibilidade de fazer um registro
escrito, a capacidade de criar personagens, propor enredos e sugerir desfechos
é uma maneira de incentivar a construção
da linguagem, para que depois o raciocínio lógico se manifeste em palavras.
Assim, na Maple Bear, o bilinguismo
permite que cada criança faça conexões entre ela mesma e o mundo
que a rodeia, ajudando-a por meio da
língua, a compreender e interpretar a
realidade que a cerca.

Another example that can be highlighted
to explain how bilingualism encourages
connections at Maple Bear is the project
“Our Dreams Come True!”, from Maple
Bear João Pessoa. There, the children
from Nursery have the opportunity to
create their own stories, respecting a
general voting about the parts that make
it. Each day of the week, an activity is
proposed: the choice of characters,
the scenario, the plot, and the ending.
Everything comes together in a play, in
which the characters are wooden sticks.
As at this age there is still no possibility of
the children producing written records,
their language construction skills can be
developed with creative activities like
this, to enable their logical thinking to
flourish later with words.
Thus, at Maple Bear, bilingualism
enables each child to make
connections between them and the
world that surrounds them, helping
them to comprehend and interpret
their reality through language.

Maple Bear João Pessoa
Bilingualism: connecting with other cultures and realities

33

34

A Educação Financeira e seus valores
Financial Education and its values

Maple Bear SP Santana

O desenvolvimento de uma sociedade está
intimamente ligado à formação de indivíduos
preparados para se relacionarem de forma positiva
com a gestão de suas próprias finanças. Por isso,
educação financeira passou a ser uma disciplina
obrigatória nas escolas a partir deste ano. Mas, na
Maple Bear, esse assunto já está presente na sala
de aula – e na vida dos alunos –, desde a educação
infantil, – há muito tempo. “Somos engajados nessa
questão, pois acreditamos na importância de preparar
uma nova geração – mais consciente e sustentável
financeiramente – inserindo atividades sobre o
assunto no cotidiano escolar”, afirma Stewart Shinnan,
Diretor Acadêmico Associado da Maple Bear Brasil.

The development of a society is closely linked
to the formation of individuals prepared to relate
in a positive way with the management of their
own finances. That is why financial education has
become a mandatory subject on schools this year.
But, at Maple Bear, this has always been present in
the classroom – and in students’ lives, since Early
Childhood. “We are engaged in this issue because we
believe in the importance of preparing of the younger
generations, to be more financially sustainable,
which can be achieved by adopting activities about
this issue in the school life”, says Stweart Shinnan,
Associated Academic Director of Maple Bear Brazil.
Financial education and its values
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Mais do que instruir como administrar os bens, a
educação financeira promove uma mudança de
comportamento. Nós da Maple Bear acreditamos que
todos os assuntos que permeiam o tema dialogam
diretamente com os conteúdos das disciplinas.
Com a linguagem adequada para cada faixa etária,
é possível mostrar aos alunos como lidar com as
finanças do dia a dia, se planejar, poupar para os
sonhos e conquistar a independência financeira. As
atividades sobre educação financeira realizadas não
beneficiam apenas os alunos, que, aos poucos, vão
apresentando mudanças de hábito de consumo, mas
também os próprios pais, já que muitas atividades
envolvem exercícios com a família.
A Maple Bear Santana, em São Paulo, por exemplo,
introduziu os alunos do Year 3 à educação financeira de
forma criativa (usando a disciplina língua portuguesa)
e satisfatória. Como os alunos tinham o desejo de
conhecer um parque de atividades e diversão, os
professores sugeriram uma atividade com meta
financeira para que cada um pudesse conquistar
seu próprio recurso, poupar e pagar pelo ingresso.
Antes da atividade ser colocada em prática, foram
apresentados alguns conceitos relacionados à
educação financeira. As crianças estudaram questões
como: trabalho remunerado, formas de poupar e de doar
dinheiro, tempo e talento em prol de um objetivo. Toda
essa teoria deu base à segunda etapa: “Vendas do Year
3” – um evento planejado e administrado pelos próprios
alunos para a consolidação do conhecimento adquirido.

More than just managing money, financial
education promoted a change in behavior.At Maple
Bear, we believe that this topiccan integrate well
with other subjects.
With the correct language for each age group, it is
possible to show students how to deal with finances
in the daily life, to be organized, to make savings for
their dreams, and to achieve financial independence.
The activities about financial education benefit not
only the students, but also their parents, as there
are often activities involving the family.
Maple Bear Santana, in São Paulo, for example,
introduced students from Year 3 to financial
education in a creative way (using the Portuguese
Language class). As the students know about visit an
amusement park, the teachers suggested an activity
with a financial goal so that each of them could earn
their own money, save up and pay for their own tickets.
Before the activity, some concepts related to
financial education were taught. The children
learned concepts like: paid work, ways to save,
and how one can devote time, talent and money
for a goal. All this theory gave them the base for
the second phase, “Year 3 Sale” – an event planned
and managed by the students themselves, to
consolidate their acquired knowledge.

“

Mais do que instruir como
administrar bens, a educação
f i n a n c e i r a p ro m o v e u m a
mudança de comportamento.
More than instruct how to manage
money, financial education promotes a
change in behavior.

Maple Bear SP Vila Nova Conceição
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A atividade resultou na criação de duas empresas,
a “Cacau Bear” e a “It’s Raining Candies”, as quais
venderam brigadeiro, suco, marshmallow e canudo
de metal para familiares e amigos convidados. Após
o “expediente”, os alunos fizeram a contabilidade
do lucro, que atingiu o objetivo: valor suficiente
para cada um adquirir sua entrada para o parque.

The activity created two “companies”, “Cacau Bear”
and “It’s Raining Candies”, which sold brigadeiro,
juice, marshmallow and metal straws for family and
friends. After their “shifts”, the students counted their
profits, which reached the goal: enough money for
all of them purchase their own tickets for the park.

Maple Bear SP Morumbi
Financial education and its values
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Maple Bear Valinhos

Solidariedade + educação financeira
Solidarity + financial education
Ainda em relação a objetivo, administração, trabalho,
vendas e resultados, os alunos das duas turmas de
Year 2 da Maple Bear Valinhos criaram um projeto
para ajudar os animais abandonados da cidade.
Após estudarem histórias circulares sobre animais
da autora Laura Numeroff, optaram por arrecadar
fundos para a ONG “Adoções Correntes do Bem”
produzindo e vendendo bolos para os familiares.

Also on the theme of goals, management, work,
sales and results, the students from the two Year 2
classes at Maple Bear Valinhos created a project to
help abandoned animals in their city. After studying
stories from author Laura Numeroff about the
animals, they wanted to raise funds for the NGO
“Adoções Correntes do Bem”, by making and selling
cakes to their families.

Ao fim do projeto, as duas turmas arrecadaram
R$ 350,00 com a bake sale e os e diversos itens doados
pelas famílias da escola. As doações foram entregues
em mãos aos membros da ONG e ao cãozinho Bobby,
que visitou a escola, interagiu com as crianças e ainda
foi adotado pelo professor de educação física Marcos.

At the end of the project, both classes together
raised R$ 350 with the “bake sale”, and also various
items donated by the families. The donations were
personally given to the NGO staff and the dog
Bobby, who visited the school, interacted with the
children and was adopted by PE teacher Marcos.

“O trabalho dos alunos resultou em pacotes de
ração, cobertores, medicamentos, camas e demais
itens. Nessa mesma atividade, somamos educação
financeira, contabilidade e solidariedade”, pontua
Beatriz Reis, professora da Maple Bear Valinhos.

“The work of the children resulted in packages of
animal food, blankets, medicine and other items.
On one activity, we united fi nancial education,
accounting and solidarity”, says Beatriz Reis, teacher
at Maple Bear Valinhos.
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Exemplos de
cidadania na Maple Bear
Examples of citizenship at Maple Bear
A Maple Bear se preocupa não apenas em
ensinar a cidadania aos alunos, mas também em
dar exemplos e promover projetos que abracem
causas significativas, mostrando a importância
da colaboração e da conexão entre aquilo que
sabemos e o que podemos oferecer à sociedade.

Maple Bear is engaged in not only teaching good
citizenship to our students, but also in giving
examples and promoting projects that embrace
meaningful causes, showing the importance of
collaboration and connection between what
we know and what we can offer to society.

A Terry Fox Run é um desses exemplos. A iniciativa,
trazida ao Brasil pela Maple Bear em 2018, nasceu
de uma história de coragem, determinação e amor
pelo próximo. Trata-se de uma corrida e caminhada
realizada com o objetivo de arrecadar recursos
que serão aplicados, no Brasil, em instituições
homologadas pela Terry Fox Foundation, no
financiamento de pesquisas contra o câncer.

The Terry Fox Run is one of such examples. This
initiative, brought to Brazil by Maple Bear in 2018,
was born from a story of courage, determination
and compassion. It is a run/walk made with the
goal of raising funds that will be used, in Brazil,
by institutions licensed by Terry Fox Foundation,
on cancer research.

A edição brasileira mais recente, por exemplo, reuniu
centenas de participantes e arrecadou um total de
R$ 174.554,02 em recursos, com a participação
de diversas escolas Maple Bear, que realizaram
eventos engajando a comunidade em suas cidades.

The most recent Brazilian edition gathered hundreds
of participants and raised a total of R$ 174.554,02,
with participation of several Maple Bear schools that
promoted events engaging their local communities.

Maple Bear Macaé

Examples of citizenship at Maple Bear
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O Terry Fox Run é um evento tradicional no Canadá,
e que ocorre também ao redor do mundo em locais
como Cuba, Hong Kong, Vietnã, Emirados Árabes
Unidos, Estados Unidos e Brasil. A ideia nasceu
junto com a trajetória de Terrance Stanley Fox –um
canadense apaixonado por basquete e corrida crosscountry, que, aos 19 anos, foi diagnosticado com
osteossarcoma – um tipo raro de câncer ósseo – e,
como parte do tratamento, teve de amputar uma de
suas pernas.
Durante os 16 meses de quimioterapia, Terry notou a
escassez de investimentos em estudos e tratamentos
contra o câncer. Indignado, o jovem teve a ideia de
correr uma maratona por todo o país, ganhando a
atenção da população e conscientizando as pessoas
sobre a importância de doar recursos para a luta
contra a doença que o acometeu, assim como a
milhares de outros jovens.
Em 12 de abril de 1980, usando uma prótese no lugar
da perna amputada, Terry começou a Maratona da
Esperança, cujo percurso teve início em St. John’s,
na província de Newfoundland, com o objetivo de
arrecadar U$ 22 milhões, o equivalente a U$ 1 de cada
canadense. Com seu esforço, ele conseguiu recursos
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The Terry Fox Run is a traditional event in Canada and
it also happens in many other places, such as Cuba,
Hong Kong, Vietnam, UAE, USA and Brazil. The idea
was born with the trajectory of Terrance Stanley Fox
– a Canadian who loved basketball and cross-country
racing who, at 19, was diagnosed with osteogenic
sarcoma – a rare type of bone cancer – and, as part of
the treatment, had to have one of his legs amputated.
During 16 months of chemotherapy, Terry noticed
the lack of research funds invested into studies and
treatments against cancer. Outraged, the young
man had the idea to run a marathon through the
whole country, gaining the population’s attention
and raising awareness about the importance of
donating resources to the fight against the disease
that stroke him and millions of other young people.
In April 12 1980, using a prosthetics in place of the
amputated leg, Terry started the Marathon of Hope,
starting in St. John’s, in the province of Newfoundland,
with the goal of raising one dollar for each one of the 22
million Canadians. With his effort, he raised resources
for researches and treatments against cancer. An
example of citizenship Maple Bear honors until today.

School
Atibaia

Porto Velho

Belo Horizonte

Riberão Preto

Brasília

Salvador

Indaiatuba

São José dos Campos

São Paulo - Jaguaré

São José do Rio Preto

São Paulo - Parque dos Príncipes

Sorocaba

João Pessoa

Pompeia

Macaé

Teresina

Maceió

São Paulo - Vila Olímpia

Marilia

Campinas

Mogiana

Valinhos

Niterói

Vinhedo

para as pesquisas e tratamentos contra o câncer. Um
exemplo de cidadania que a Maple Bear honra até hoje.
Darrell Fox, irmão de Terry, tornou-se o terceiro
membro da Maratona da Esperança e acompanhou
toda a trajetória do irmão. Segundo ele, após 143
dias e 5.373 km, Terry anunciou que teria que adiar
o resto da corrida porque sentia dores no peito,
resultado das metástases do câncer nos pulmões.
No entanto, o exemplo de Terry foi tão eficiente que
as doações continuaram e um total de U$ 14,17
milhões de dólares foram arrecadados antes que ele
falecesse, em 28 de junho de 1981, aos 22 anos.
“Antes de começar a correr, Terry frisava que sua
missão na terra não poderia ser egoísta, ele queria
ajudar as pessoas nessa luta tão grande mesmo
após vencer a sua”, conta Darrell.
Em 1982, foi criada a Terry Fox Foundation,, que já
levantou mais de U$ 700 milhões para pesquisas
de cunho científico contra o câncer. “Prometemos
para Terry que não descansaremos até erradicar
o câncer; um sonho do meu irmão que se tornou
nosso. Agradecemos imensamente às escolas
Maple Bear pelo importante apoio nessa missão”.

Darrell Fox, Terry’s brother, became the third member
of the Marathon of Hope and followed his brother
all the way. According to him, after 143 days and
5,373 kilometres, Terry announced he would have
to postpone the rest of the run because he felt chest
pains, the results of metastases of lung cancer.
However, Terry’s example was so well executed
that donations continued and a total of 14.17 million
dollars were raised before Terry passed away, in June
28 1981, at the age of 22. “Before he started running,
Terry stated that his mission on Earth couldn’t be
selfish, he wanted to help people in this huge struggle
even after he conquered his own”, Darrell says.
In 1982, the Terry Fox Foundation was created, and
it raised to date more than 700 million dollars to
scientific researches against cancer. “We promised
Terry that we wouldn’t rest until cancer was
eradicated; my brother’s dream became our own.
We thank Maple Bear schools immensely for the
important support to this mission ”.

Examples of citizenship at Maple Bear
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Mais cidadania...
More citizenship...
Nas escolas Maple Bear, cidadania é algo tão
importante de se aprender quanto as disciplinas
tradicionais. Afinal, para ser cidadão do mundo,
é preciso que o aluno entenda a importância de
ser colaborativo e solidário. Em Cachoeiro de
Itapemirim, os projetos desenvolvidos pelos alunos
e professores vão além dos muros da escola e
ajudam toda a comunidade local. Um exemplo é
o Bazar Solidário, que consiste na arrecadação
de brinquedos, roupas, calçados e acessórios
doados pelas famílias dos alunos para serem
vendidos em um bazar.
Com os produtos arrecadados, uma grande loja é
montada na principal praça da cidade, onde tudo
é vendido a preços a partir de R$ 1,00. “A verba
arrecadada é revertida para a Apae de Cachoeiro”,
explica Fabio Bortolini, presidente do conselho da
escola. Em 2019, foram arrecadados R$ 8.558,00.
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At Maple Bear schools, citizenship is something
as important to learn as the traditional subjects.
After all, to be a world citizen, the student must
understand the importance of support and
collaboration. In Cachoeiro de Itapemirim, the
students and teachers develop projects that
go beyond school walls and help the local
community. One example is the Bazar Solidário,
that works with the gathering of toys, clothes,
shoes and accessories donated by students’
families to be sold in a yard sale.
With the products gathered, a big store is set up
in the town’s main square, where everything is
sold for prices starting at R$ 1. “The money raised
is donated to Cachoeiro’s APAE”, explains Fabio
Bortolini, the president of the school council. In
2019, the students raised R$ 8,558.
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Tecnologia a serviço do conhecimento
Technology in the service of knowledge
Para a Maple Bear, a tecnologia está a serviço do
conhecimento acadêmico, social e afetivo e pauta, de
forma equilibrada, o planejamento das escolas.

For Maple Bear, technology supports the school`s
academic plan for achieving knowledge through
balanced learning.

A tecnologia nos ajuda no cotidiano e no planejamento
do futuro, e promove mudanças sempre relevantes na
forma como vivemos. O rádio, a televisão, o telefone,
o celular e a internet, por exemplo, nos trouxeram
vivências diferentes, cada um em sua fase, para a
descoberta do mundo.

Technology helps us in daily life and in planning
the future, and promotes relevant changes in the
way we live. Radio, television, telephone, mobile
phones and the internet, for example, brought us
different experiences, each one in its time,
in the discovery of the world.

Dessa maneira, nós aprendemos a nos relacionar com
a tecnologia ao mesmo tempo em que aprendemos
a conviver com o mundo. Exploramos, testamos e
criamos rotinas com diversos aparelhos, sites e
aplicativos. E é justamente a construção dessas rotinas
que a Maple Bear quer mediar, para que os alunos
utilizem as tecnologias de forma saudável, eficaz e
com o propósito correto: evoluir.

That is, we learn to relate with technology at the
same time as we learn to live with the world. We
explore, test and create routines with different
gadgets, sites and apps. And it is the construction of
these routines that Maple Bear wants to mediate
so that the students can have a healthy and efficient
usage with a correct goal: to evolve.

Maple Bear Recife

44

Technology in the service of knowledge

Dessa forma, são tomados todos os devidos cuidados
para que as práticas e exemplos nas escolas
sejam equilibrados: nem a substituição de relações
presenciais pelas virtuais, nem a eliminação da
exploração da tecnologia e do virtual.
Um exemplo do que estamos falando é a utilização
de sites de visitas online a patrimônios culturais
ou a páginas de museus como forma de ampliar o
repertório, mas sem substituir a ida ao local. O virtual
possibilita um passeio prévio pelo espaço, auxiliando a
construção do plano de visita.
Usar smartphones para fotografar e filmar é
outra prática muito comum atualmente, já que o
aparelho nos acompanha e possibilita fácil acesso.
Centralizar o armazenamento das fotos, para que
vários olhares sobre a mesma experiência seja
compartilhado e, posteriormente, discutido em
grupo, é uma forma de verificar as várias percepções
e pontos de vistas sobre os mesmos lugares. Além
disso, os dispositivos móveis, como celulares e
tablets, permitem o acesso a aplicativos e jogos
educativos, como o Marbotic, usado pelos alunos do
Nursery na Maple Bear Recife. Misturando o tradicional

For this, all the necessary steps are taken so that the
practices and examples in the schools are balanced:
in person connections are substituted for virtual
ones and exploring using technology continues.
As an example, websites are used to make `visits` to
cultural heritage places and to museum departments
– again substituting actual visits for virtual visits.
Using smartphones to photograph and film is
another very common practice today, since
the gadget accompanies us and is of easy
access. Centralizing the storage of the photos,
so that everyone can share and talk about the
same experience together, is a way to verify
many perceptions and points of view about
the same places. Besides, mobile devices, like
smartphones and tablets, make the access
to educational apps and games possible, like
Marbotic, for example, used by the students of
Nursery at Maple Bear Recife.Mixing the traditional

Maple Bear Santo André

Technology in the service of knowledge
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brinquedo de madeira e a tecnologia da tela sensível ao
toque, o jogo se intitula um “sistema de aprendizagem
que combina blocos físicos e aplicativos do iPad”. O
app pode ajudar na alfabetização por integrar objetos
físicos, como blocos de madeira de letras e números,
á tecnologia.

wooden toy and touch screen technology, the
game identifies as a “learning system that combines
physical blocks and iPad apps”. The app can help
in literacy by integrating physical objects, like
wooden blocks with letters and numbers, with
digital technology.

As crianças interagem identificando as formas e
colocando-as sobre a tela, com a forma digital. Os
alunos da Maple Bear Recife usaram seu conhecimento
prévio de reconhecimento de números e contagem e
se lançaram aos desafios propostos pela ferramenta.
O resultado foi que eles interagiram com a tecnologia
sem perder o contato com o lúdico, que deve estar
presente em todas as fases da infância.

Children interact by identifying forms and
placing them on the screen, with the digital form.
Maple Bear Recife’s students used their previous
knowledge of number recognition and counting
and followed on the tool’s proposed challenges.
The result was interaction with technology without
losing contact with playing, which must permeate
all phases of infancy.

Maple Bear Cachoeiro de Itapemirim

Maple Bear Belém conquista o
segundo lugar no Torneio Brasil de Robótica
Maple Bear Belém is awarded second place in Brazil’s Robotics Tournament

Após muita preparação e muitas etapas
eliminatórias, a equipe MapleBots, da Maple
Bear Belém, conquistou o segundo lugar geral
na etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica,
em Belo Horizonte. O evento visa difundir os
conhecimentos necessários para criar projetos
de robótica e, sobretudo, estimular o espírito
empreendedor e incentivar atitudes inovadoras em
todos os âmbitos da vida, incluindo o tecnológico.
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After much preparation and many qualifying
rounds, the team MapleBots, of Maple Bear
Belém, reached second place overall in the
national round of Brazil’s Robotics Tournament,
in Belo Horizonte. The event aims to spread
knowledge to the creation of robotics projects
and, most of all, to encourage entrepreneurial
spirit and innovative attitudes in all scopes of
life, including technological.
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Projetos e práticas sustentáveis
Sustainable projects and practices
A metodologia Maple Bear abrange todas as áreas:
física, intelectual, emocional e social. Isso prepara
os alunos para serem membros ativos da sociedade.
Prova disso, são as atividades de sustentabilidade
executadas em escolas por todo o país.
Na Maple Bear Palmas, por exemplo, foram elaborados
diferentes projetos que vão ao encontro da metodologia
canadense. Um deles foi oferecido aos estudantes do
Year 3, quando nas aulas de ciências aprenderam a
teoria, a prática e a importância da compostagem.
Nas aulas teóricas, as crianças viram que o processo
é um conjunto de técnicas aplicadas para estimular a
decomposição de materiais orgânicos por organismos
heterótrofos aeróbios (minhocas). A finalidade é obter,
em menor tempo possível, um material estável e
rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais,

Maple Bear SP São Miguel Paulista

48

Sustainable projects and practices

Maple Bear’s methodology embraces all areas:
physical, intellectual, emotional and social. It
prepares the students so they can be active members
of society. One example is the activities about
sustainability put into motion in schools around
the country.
At Maple Bear Palmas, different projects using
the Canadian methodology were created. One of
them was offered to students of Year 3, when they
learned about the theory, practice, and importance
of composting in Science class.
In the theory lessons, the children learned that the
process is a set of applied techniques to stimulate
decomposition of organic matter by aerobic
heterotrophic organisms (worms). The goal is
to obtain, in the smallest time possible, a stable

formando assim um solo humífero e
evitando o descarte de lixos nos aterros.
Já na prática, aproveitaram a ocasião
para plantar diferentes sementes.
Esse aprendizado investigativo é uma
das características do ensino que
a Maple Bear oferece.
Outro exemplo vindo da Maple Bear
Palmas está na ação “Bug Hunting”
dos alunos do Year 4, que andaram
pelas áreas externas coletando
informações sobre os diferentes
insetos que encontraram, bem como
sua função no meio ambiente e a
importância de cada espécie para o
ecossistema. Segundo a escola, a ideia
é oferecer aos estudantes experiências
de ensino e aprendizado significativas
que despertem a curiosidade, o
método científico e a autonomia na
busca por respostas sem prejuízo
ao meio ambiente.
Na Maple Bear, o pedido de socorro
do planeta vem sendo atendido. As
questões ambientais enfrentadas
no dia a dia fazem crescer em nós

Maple Bear Palmas

material rich in humic substances
and mineral nutrients, forming an
inert soil and avoiding the disposal
of garbage in landfills. In practice,
they seized the occasion to plant
different seeds. This investigative
learning is one of the characteristics
of the Maple Bear schools.
Another example from Maple Bear
Palmas is the “Bug Hunting” action of
Year 4 students, who walked around
external areas collecting information
about the different insects they
found, as well as their function in
the environment and each species
importance to the ecosystem.
According to the school, the idea
is to offer the students meaningful
learning experiences that arouse
curiosity, scientific method and
autonomy in the search of answers
without harm to the environment.
At Maple Bear, the planet’s
distress call is being heard. The
environmental issues faced day
to day make us worry about
the future of Earth and the next

Maple Bear Teresopólis
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um sentimento de preocupação com o
futuro da Terra e das próximas gerações.
Afinal, sabemos que esses problemas são
consequências da influência negativa do
modo de vida humano.
Visando à garantia do bem-estar global das
novas gerações, as escolas Maple Bear
administram ações efetivas que trabalham
com a sustentabilidade – uma maneira
diferente de olhar para o planeta e para o
futuro – de forma mais consciente. A premissa
é que, com papel fundamental na educação,
a escola é a principal responsável pela
formação do cidadão. Por isso, trabalhos de
sustentabilidade são de extrema importância
para o futuro do planeta, e a Maple Bear
abraça essa causa.

Maple Bear SP Joinville

Dessa forma, desde pequenos, os alunos
aprendem a valorizar os recursos naturais
e adquirem hábitos mais saudáveis. Por
meio desse tipo de programa, além da
conscientização, a criança entende que
é parte de um meio, deixando o papel de
espectador de lado. Ou seja, ela sabe que
suas atitudes podem ser benéficas ou
prejudiciais ao meio ambiente.

generations. After all, we know some of
these problems are consequences of our
way of life.
After all, we know these problems are
the negative consequences of the human
way of life. In an attempt to ensure
future generations’ wellbeing, Maple
Bear schools apply practical measures
support sustainability – a different way
of looking at the planet and the future,
in a conscientious fashion. The premise
is that, with education’s fundamental
role, the school is the main sponsor of
environment shaping. Because of that,
sustainability activities are extremely
important to the future of the planet,
and Maple Bear is engaged in this issue.

Maple Bear Araçatuba
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Sustainable projects and practices

As such, young students learn to value
the natural resources and to practice
sustainable habits. Through this kind of
program, the child understands that they
are an active part of a global environment
– not spectators. In other words, they
know that their actions can benefit or
harm the environment

Dia do Meio Ambiente
Environment Day

No dia 5 de junho, quando é comemorado o Dia
do Meio Ambiente, os alunos do Year 3, da Maple
Bear Palmas, se unem em um “dia de limpeza”,
juntamente com pais e familiares, para recolher
todo o lixo jogado na Praia Graciosa. O objetivo é
levar o aprendizado que eles recebem na escola
para a prática na comunidade.

On June 5th, when the World Environment
Day is celebrated, Year 3 students of Maple
Bear Palmas get together on a “cleaning day”
with parents and family members to collect all
garbage present at Graciosa Beach. The goal is
to take what they learn at school and apply it
to practice in the community.

Maple Bear Palmas
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Maple Bear: amplificando
a excelência canadense
Disseminando excelência: treinamentos,
programa educacional e garantia de
qualidade conectam alunos e professores

Maple Bear escalating
canadian excellence
Disseminating Excellence:
training, program development,
and quality assurance
connect students and teachers.

Segundo o dicionário, a palavra “conexão” –
substantivo feminino – significa ligação, união,
vínculo. É exatamente isso que alicerça a metodologia
canadense aplicada pela Maple Bear, que envolve
uma forte ligação entre escola e aluno. Como prova
disso, três importantes pilares permeiam todo o
sistema de ensino da instituição.

According to the dictionary, the word “connection”
means relation, association, continuity. It is exactly
this that sustains the Canadian methodology
applied by Maple Bear, which involves a strong
connection between school and student. As such,
three important cornerstones appear throughout
all the institution’s educational system.

O primeiro gira em torno do treinamento (Faculty
Training), com a qualificação de todos os times
acadêmicos, incluindo lideranças escolares,
coordenadores, professores e assistentes. A escola
valoriza a formação profissional continuada e traz ao
Brasil, periodicamente, especialistas em educação
canadense para treinamentos e workshops com os
educadores atuantes em todo o país.

The first is about Teacher Training for the Academic
team - school leaders, coordinators, teachers
and assistants. The school believes in continual
professional training and brings periodically to Brazil
Canadian education specialists to promote training
and deliver workshops with the faculty at the school
and at centralized locations in January and July.

Maple Bear Indaiatuba
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Maple Bear Escalating canadian excellence

Já o segundo pilar é o programa educacional (Program
Development) desenvolvido pela Maple Bear, cujos
recursos incluem todos os conteúdos, materiais
manipulativos, livros, jogos e atividades, apoiando
alunos e professores na busca por conhecimento e
no desenvolvimento de novas habilidades.

The second cornerstone is Program Development
created by Maple Bear. The resources include
the content, manipulative materials, books,
games and activities, that support students and
teachers in the search for knowledge and in the
development of new skills.

Por fim, o terceiro pilar, que se conecta aos
outros dois, é a certificação de qualidade (Quality
Assurance), que visa garantir que todas as escolas
estejam à altura dos elevados padrões praticados
pela rede. Nas páginas a seguir, você verá como a
Maple Bear busca fomentar a excelência canadense
em cada um desses aspectos.

The final cornerstone connecting the other two is
Quality Assurance – a process that ensures units of
study are delivered by the franchise at the highest
standard. The following pages provides examples
of how Maple Bear applies Canadian excellence
to these cornerstones.

Maple Bear Santo André

Maple Bear Escalating canadian excellence

53

Maple Bear recebe
novos Diretores Acadêmicos
Maple Bear welcomes new Academic Directors
Recentemente, a Maple Bear deu as boas-vindas
aos novos Diretores Acadêmicos que atuarão no
Brasil apoiando todas as escolas: Phyllis Hildebrandt,
Alexandra Arpena Babaian e Stewart Shinnan –
todos canadenses.
Com mais de 38 anos de experiência em educação,
Phyllis Hildebrandt atua em gestão educacional,
desenvolvimento de políticas e implementação de
idiomas. Seu trabalho já alcançou diversos países,
entre eles Canadá, Gana, Camarões, Nigéria,
Tanzânia, Indonésia, Nepal e Paquistão.
Sobre a metodologia Maple Bear, Phyllis enfatiza
a importância da conexão que as escolas mantêm
com os alunos. “A forma como o brasileiro constrói
relações humanas é um fator de sucesso. Aqui, a
metodologia canadense proporciona resultados ainda
melhores pois, se a criança se sente acolhida pelos
professores, ela responde e aprende melhor”.
Por sua vez, Alexandra Arpena Babaian comenta que
a Maple Bear é uma instituição respeitada justamente
pela consistência dos treinamentos. “A metodologia é
baseada em pesquisa, sempre com foco em preparar
os estudantes para que sejam melhores cidadãos
e profissionais”. Arpena tem rica experiência
como professora e administradora de escolas

Stewart Shinnan e Arpena Babaian
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Maple Bear welcomes new academic directors

Recently, Maple Bear welcomed new Academic
Directors who will work in Brazil supporting all
the schools: Phyllis Hildebrandt, Alexandra Arpena
Babaian and Stewart Shinnan – all of them Canadian.
With more than 38 years of experience in the
field of education, Phyllis Hildebrandt has a large
experience in educational management, policy
development and language implementation.
H e r wo rk h a s re a c h e d m a ny c o u n t r i e s ,
including Canada, Ghana, Cameroon, Nigeria,
Tanzania, Indonesia, Nepal and Pakistan.
About Maple Bear’s methodology, Phyllis emphasizes
the importance of connection maintained between
the schools and the students. “The way how
Brazilians build human relationships is a success
factor. Here, the Canadian methodology has even
better results because if the child feels welcomed
by the teachers, they respond and learn better”.
On the other hand, Alexandra Arpena Babaian
comments that Maple Bear is a respected
institution because of its consistency in training.
“ The methodology is based on research,
always focussing on preparing the students so
they can be better citizens and professionals”.
Arpena has extensive experience as teacher and
administrator in schools in Canada, including

Phyllis Hildebrandt

no Canadá, atuando, inclusive, nos comitês em
parceria com o governo. Antes de tornar-se diretora,
foi analista de Quality Assurance da Maple Bear.

acting in committees in partnership with the
government. Before becoming director, she
was analyst of Quality Assurance at Maple Bear.

Já Stewart Shinnan acumula anos de experiência
como instrutor da Maple Bear, nas funções de
avaliador e diretor do Quality Assurance. Foi
consultor do sistema escolar e corporativo do
Canadá, além de Diretor Acadêmico da Maple Bear
Chihuahua e na Coreia do Sul. Para Stewart, “O
Brasil é especial porque os pais percebem enorme
valor e ficam encantados com o modelo Maple Bear,
ou seja, há uma conexão entre todos, e a imersão
é um fator especial”.

Stewart Shinnan has years of experience as an
instructor at Maple Bear, in the roles of evaluator
and director of Quality Assurance. He was a
consultant of the Canadian educational and
corporative system, as well as academic director
of Maple Bear Chihuahua and at South Korea. For
Stewart, “Brazil is special because parents perceive
great value and are impressed with the Maple Bear
model, so there is a strong connection between all.
Also, immersion in English is a very special factor.

Maple Bear welcomes new academic directors
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Treinamentos: estratégias de ensino
Training: teaching strategies
O treinamento intensivo oferecido pela Maple
Bear a todo o time acadêmico, incluindo diretores,
coordenadores, professores e assistentes de sala,
é um dos três pilares da instituição. Para vencer o
desafio de garantir a excelência da qualidade, a rede
realiza essa capacitação de modo contínuo, colocando
o educador como ponto central no modelo de ensino.

The intensive training offered by Maple Bear to
academic teams, including principals, coordinators,
teachers and class assistants, is one of the three
cornerstones of the institution. To conquer the
challenge of guaranteeing excellence the franchise
applies this training continuously, placing the
educator as the central focus in the teaching model.

Além do Central Training, um grande evento que
acontece nos meses de janeiro e julho, quando
os alunos estão em férias, com mais de dois mil
professores envolvidos, há o Initial Training, o
Transition Training e o In School Training.

Central Training is a major event during the months
of January and July, when the students are on
vacation, with more than 2 thousand teachers
attending. Other Maple Bear trainings include Initial
Training (for beginning schools), Transition Training
(students moving from SK to Year One and Year 5
to Year 6) and In School Training.

Os professores são treinados para construírem
estratégias que possibilitem implementar a metodologia
de maneira personalizada para cada grupo de alunos.
A equipe docente deve se inspirar no potencial de
aprendizado de cada estudante e entender o que é
mais apropriado de acordo com seus interesses e o
contexto em que vivem.

Maple Bear Vinhedo
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Training: teaching strategies

The teachers acquire strategies to implement Maple
Bear methodology in a personalized way to each
student group. The educational team learn ways
to inspire the learning potential of each student
and to understand what is most relevant to their

Educadores de várias escolas participam do Central
Training a fim de trocar experiências entre si e
sugestões para os desafios do cotidiano escolar.
É nesse momento que toda a filosofia do ensino
Maple Bear é reforçada de modo que a metodologia
seja aplicada, alcançando os resultados esperados.

interests and in the context surrounding them.
At Central Training, teachers of many units participate
in exchanging experiences in the challenges of
daily life in a school. It is in this moment that the
teaching philosophy and methodology of Maple
Bear is applied to attain the expected results.

A professora Fernanda Carvalho Pelossi, das
turmas Early Toddler, Toddler, Junior Kindergarten
e Intermediate Kindergarten da Maple Bear Vila
Nova Conceição (SP), participou pela primeira vez
de um Central Training e conta que, para ela, o
programa Maple Bear é uma excelente novidade.
“Como professora, eu nunca tinha passado por uma
experiência tão especial. Trabalhando dentro das
estratégias educacionais e da abordagem construída
pelo time acadêmico central, tenho liberdade para
criar e oferecer às crianças atividades que fazem
sentido para elas. Depois, ainda há espaço para que
possamos compartilhar essas práticas com outros
professores”, comenta Fernanda.

Teacher Fernanda Carvalho Pelossi, of the Early
Toddler, Toddler, Junior Kindergarten and
Intermediate Kindergarten classes at Maple Bear
Vila Nova Conceição – SP, participated for the first
time in a Central Training and says that, for her,
the Maple Bear program is excellent news. “As a
teacher, I had never experienced something so
special. Working with the educational strategies and
the approach built by the central academic team,
I discovered that I have the freedom to create and
to offer activities to the children that make sense to
them. Afterwards, there is an opportunity to share
these practices with other teachers”, she says.

O Initial Training apresenta a professores, coordenadores e diretores um primeiro contato com os
materiais, programa e metodologia de ensino. Já o
objetivo do In School é reiterar pontos importantes do
currículo, boas práticas a serem aplicadas em sala de

The Initial Training presents to teachers, coordinators
and principals a first contact with the materials,
program and teaching methodology for a new
school. Th goal of In School Training is to reiterate
the important points of the curriculum as well as
good practices to be applied in the classroom as,

Maple Bear Mogiana
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aula, bem como levar ao conhecimento de todas as
escolas atualizações que ocorrem incessantemente
no programa, além de outros fatores importantes.

as well as making all schools aware of the updates
that happen constantly in the program, as well as
other important factors.

Os Transition Trainings são workshops destinados aos
coordenadores e diretores de escolas que iniciarão um
novo ciclo escolar, partindo do Infantil para o Fundamental I, do Fundamental I para o Fundamental II, ou do
Fundamental II para o Ensino Médio. Esses workshops
acontecem um ano antes do planejamento inicial para a
nova fase de ensino de uma escola Maple Bear – Intermediate Kindergarten, Fundamental I e II –, momentos
decisivos de aprendizagem e de mudanças importantes
de acordo com a metodologia.

The Transition Trainings are workshops destined
to coordinators and principals in schools that will
start a new cycle, going from Early Childhood to
Elementary, from Elementary to Middle Years, or
from Middle Years to High School. These workshops
happen one year before the initial planning for a
new phase in a Maple Bear school - Intermediate
Kindergarten, Elementary and Middle Years which are decisive moments that bring important
changes in the methodology.

Contente, Renata Libertuci de Orio, professora das turmas
Early Toddler e Toddler, da Maple Bear Vila Olímpia
(SP), diz que os treinamentos são ministrados de forma
simplificada e que as novidades são sempre a “cereja
do bolo”. “Durante todo o momento, os especialistas nos
mostram de forma didática como podemos brincar com
os pequenos dentro de um programa estruturado”. Ela
concorda, inclusive, que a atividade principal das crianças
em iniciação escolar é exatamente o brincar. E completa
que a maior conexão do programa Maple Bear com os
estudantes são as experiências vividas em sala de aula,
para que todos passem por cada fase escolar.

A contented Renata Libertuci de Orio, teacher in
classes of Early Toddler and Toddler at Maple Bear
Vila Olímpia – SP, says that the trainings are led
in a simplified way and are always the “cherry on
the cake”. “At every moment, the specialists show
us how we can play with the little ones inside a
structured program”. She agrees that the main
activity for children in school initiation is playing.
Renata concludes by saying that the biggest student
connection to the Maple Bear program is by means
of the experiences in the classroom where everyone
can pass through all the school stages.

Maple Bear São José dos Campos
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Programa Maple Bear
encoraja o melhor de
cada aluno
Desenvolvido por profissionais
canadenses e brasileiros, o programa passa
constantemente por aprimoramento para garantir sua atualidade e relevância de conteúdo.

The Maple Bear
program encourages
the best in each student
Developed by Canadian
and Brazilian professionals,
the program is constantly
improved to ensure its relevance.

Conteúdos e atividades práticas em sala de aula, com a
missão de levar a dezenas de milhares de alunos o melhor
da educação canadense para um futuro global. Assim
é o programa educacional da Maple Bear, que coloca o
estudante como protagonista do seu próprio aprendizado.

The content and practical activities in the classroom
are part of the mission of providing for thousands of
students the best of Canadian education for a global
future. The Maple Bear’s educational program makes
students the protagonists of their own learning.

Composto por uma enorme variedade de recursos e
ferramentas, o programa educacional estabelece os
objetivos de aprendizagem para os alunos em cada
disciplina e série escolar, detalhando todos os recursos
e abordagens a serem aplicados e oferecendo
orientações ao time docente.

Using a variety of resources and tools, the
educational program establishes the learning
goals for students in each subject and school
grade and provides the materials and approaches
during the team`s orientation.

Maple Bear SP Vila Olímpia
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The Maple Bear program discovers the best in each student

Todo o processo conta com a expertise de educadores
canadenses e brasileiros, que aplicam seus
conhecimentos fundamentados no currículo exigido
pelo MEC, aplicando a ele as melhores práticas da
metodologia canadense, em uma abordagem mais
ampla, humanística e cidadã, que prepara para o futuro.

The process counts on the expertise of Canadian
and Brazilian education professionals, who apply
their knowledge to the curriculum required by MEC,
applying to it the best practices of the Canadian
methodology, in a broad, humanistic a approach
that prepares citizens for the future.

O programa Maple Bear passa por aprimoramento constante, de modo a garantir sua atualidade e relevância. O objetivo é estimular a autonomia dos alunos, desenvolvendo habilidades,
contemplando todo o currículo obrigatório e permitindo
atividades criativas. Por isso, a conexão entre vivência prática e teoria é privilegiada, o que,
para a Maple Bear, é determinante para
aquisição do conhecimento.

The Maple Bear program is updated to guarantee
current content. The goal is to encourage student
autonomy and developing abilities using the
mandatory curriculum with creative activities.
Because of that, the connection between practical
experiences and theory is made which, for
Maple Bear, helps with knowledge acquisition and
understanding.

O programa tem como proposta seguir inicialmente
conceitos mais simples, que, com o decorrer do tempo,
adquirem maior complexidade em todas as disciplinas e
séries. Um dos principais aspectos é o desenvolvimento
das habilidades cognitivas em dois idiomas ao mesmo
tempo. Podemos dizer “ao mesmo tempo”, pois um
método de ensino bilíngue não pode privilegiar uma das
línguas , sobrepondo-a a outra durante as aulas. Assim,
os alunos aprendem ambas as línguas ao mesmo tempo,
adquirindo uma nova perspectiva do que é estudar.

The program proposes to follow initially more
simple concepts, which, through time, acquire
bigger complexity in all the disciplines and grades.
One of the main aspects is the development of
cognitive abilities in two languages at the same
time. We can say “at the same time” because a
bilingual teaching method cannot privilege one of
the languages in a way that it overtakes the other
during the lessons. In other words, the students
learn both languages at the same time, acquiring
a new perspective of what studying is.

“

O objetivo é estimular a
autonomia dos alunos,
desenvolvendo habilidades,
contemplando todo o currículo
obrigatório e permitindo
atividades criativas.

Maple Bear Sorocaba

The goal is to encourage the
students’ autonomy, developing
abilities, contemplating the entire
mandatory curriculum and allowing
creative activities.

Maple Bear Atibaia
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“A Maple Bear tem a melhor educação graças às
estratégias que desenvolve. Seu programa envolve
alunos em atividades práticas e cheias de significado.
O currículo é feito por experts do Canadá, sendo sempre
atualizado. É o melhor currículo para cada país e o melhor
da educação canadense para que os alunos possam ir
ao High School e à universidade, seja no Brasil ou no
Canadá”, diz Lenna Glade, Vice-Presidente Acadêmica
da Maple Bear Global Schools.

“Maple Bear has the best education thanks to the
strategies it develops. Its program involves students
in practical activities full of meaning. The curriculum
is made by Canadian experts, and is always updated.
It is the best curriculum for each country and the
best of Canadian education so they can attend High
School and university, be it in Brazil or in Canada”,
says Lenna Glade, Academic Vice President of Maple
Bear Global Schools.

Como prova do sucesso do programa, Sabrina Del Moral,
mãe de Thomas Hercman (Year 1) e Liz Hercman (JK),
ambos alunos da Maple Bear Atibaia, diz que as crianças
estavam descontentes na escola anterior, perdendo gosto
pelos estudos logo em sua fase inicial. Quando Sabrina
soube da inauguração de uma Maple Bear na região,
matriculou os dois filhos.

As proof of the program’s success, Sabrina Del
Moral, mother of Thomas Hercman (Year 1) and Liz
Hercman (JK), both students at Maple Bear Atibaia,
says the children were unhappy in the previous
school, losing the taste for studying in its initial phase.
When Sabrina heard about the opening of a Maple
Bear in the region, she enrolled her two children.

De acordo com Sabrina, Thomas, inclusive, venceu sua
timidez apresentando uma peça teatral em inglês, na qual
ele era o personagem principal. “Percebo que, além de
confiante, Thomas se sente muito à vontade na escola.
Estamos satisfeitos com sua evolução, pois a Maple Bear
vem explorando o que há de melhor, tanto em Thomas
quanto em Liz”.

According to Sabrina, Thomas overcame his shyness
and presented a theatrical play in English, in which
he was the main character. “I noticed that, besides
confident, Thomas is very at ease in school. We
are happy with his evolution, because Maple Bear
is exploring what is best in both Thomas and Liz”.

“Foi a melhor decisão que eu tomei. Thomas
e Liz amaram cada minuto que passaram
na escola logo no primeiro dia e, após
quatro semanas, a rotina escolar já era algo
prazeroso na vida deles”.

“It was the best decision I made. Thomas and
Liz loved every minute they were in school
since the first day and, after four weeks,
the school routine was already something
pleasurable to them”.

Sabrina, mãe do Thomas e da Liz
Maple Bear Atibaia

Maple Bear Granja Viana
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Sabrina, mother of Thomas and Liz
Maple Bear Atibaia
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Quality Assurance avalia
escolas para garantir
excelência no ensino
Processo de certificação
conduzido por analistas canadenses se
baseia em criteriosas questões, como
estrutura física, organização e recursos

Quality Assurance evaluates
schools to guarantee
excellence in teaching
Process of certification conducted
by Canadian analysts is based in a
detailed checklist which addresses
items such as physical structure,
organization and resources.

O terceiro pilar do modelo educacional da Maple Bear,
é o “Quality Assurance” – uma certificação central que
existe para assegurar que todas as escolas estejam
de acordo com os rigorosos padrões, políticas e
determinações da Maple Bear. O objetivo é garantir
um alto nível de ensino, bem como experiência
educacional de grau elevado em cada escola.

The third cornerstone of Maple Bear’s educational
model is the Quality Assurance, a central
certification that exists to ensure that all schools
are in compliance with Maple Bear’s rigorous
standards, policies and determinations. The goal
is to guarantee a high level of teaching, as well as
an elevated educational experience in each school.

“O Quality Assurance é um desafio para a própria
Maple Bear: superar expectativas, oferecer
qualidade inquestionável aos pais, e aos alunos;
um ensino do mais elevado padrão”, afirma Cintia
Sant’Anna, Diretora Acadêmica da Maple Bear.

“The Quality Assurance is a challenge for Maple
Bear itself: to go beyond expectations, offer
unquestionable quality to the parents and to students,
a teaching of the most elevated standard”, says
Cíntia Sant’Ana, Academic Director of Maple Bear.

As avaliações são feitas por mais de 60 educadores
canadenses, que visitam as escolas Maple Bear
inspecionando e conhecendo as boas práticas de
cada uma. Em cada visita, é dado um rigoroso suporte
ao crescimento e à atualização da respectiva escola.

The evaluations are conducted by more than 60
Canadian educators, who visit all the Maple Bear
schools inspecting and getting to know the good
practices of each one. In each visit, they give a
rigorous support for growing and updating the school.

Maple Bear Mogi das Cruzes
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Quality Assurance evaluates schools to guarantee excellence in teaching

Entram em questão tópicos como segurança, estrutura
física, organização, recursos, implementação
adequada do programa e evolução da instituição.
Durante a sua passagem, os certificadores do Quality
Assurance conversam com alunos e professores, conhecendo todas as etapas do dia a dia de cada escola.

Topics such as safety, physical structure, organization,
resources, adequate implementation of the program
and the institution’s evolution are discussed. During
their passage, the Quality Assurance’s certifi ers
speak with students and teachers, getting to know
the day to day of each school.

Rebecca Manning, Gerente Corporativa da Maple
Bear, que atua na conexão entre os especialistas
canadenses e as escolas Maple Bear no Brasil,
ressalta o valor da certificação: “a missão do Quality
Assurance é garantir a excelência da qualidade
para literalmente conectar Maple Bear Brasil e
América Latina ao Canadá. Ou seja, entender a
cada dia os aspectos culturais e apoiar escolas
na melhor implementação em sala de aula,
seguindo as determinações globais e melhores
práticas canadenses”.

Rebecca Manning is a corporate manager of Maple
Bear and she provides the connection between
Canadian specialists and Maple Bear schools in
Brazil. Rebecca reinforces the certification’s value:
“The Quality Assurance mission is to guarantee
excellence in connecting Maple Bear Brazil and
Latin America to Canada. This is accomplished
through an understanding of the cultural aspects
and by supporting schools in the implementation
of Canadian best practices in the classroom.”

“

No Papo de Urso, são eleitos
temas em que é possível a
participação das famílias, ou
seja, aspectos relacionados à
metodologia e à essência da
escola são mantidos de acordo
com as especificações do
programa e certificações do
Quality Assurance.

Maple Bear Botucatu

At the Bear Talk the themes brought
up are the ones where the families’
participation is possible, i.e. issues related
to the methodology and to the essence
of the school are kept in accordance
with the program’s specifications and
with Quality Assurance certifications.

Maple Bear Belo Horizonte
Santa Lúcia
Quality Assurance evaluates schools to guarantee excellence in teaching
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Um paralelo
A parallel
Além do processo formal de Certificação de
Qualidade, as escolas Maple Bear buscam sempre
manter uma relação próxima com as famílias. Um
dos muitos exemplos da rede que ilustram a forma
como a qualidade é trabalhada em parceria vem da
Maple Bear Campo Grande. A escola organiza, um
momento de escuta chamado Papo de Urso, que ocorre
mensalmente com a participação dos pais, para que
deem sugestões do que pode ser acrescentado ao
dia a dia escolar. “O que nos faltava era um olhar
diferente, um ponto de vista descolado ou mais
amplo para as questões da escola, como uma nova
perspectiva para os eventos, por exemplo”, conta
Rebeca Minussi Baltuilhe, integrante do time da escola.
No Papo de Urso, são eleitos temas em que é
possível a participação das famílias, ou seja, aspectos
relacionados à metodologia e à essência da escola
são mantidos de acordo com as especificações do
programa e certificações do Quality Assurance.

Besides the formal process of Quality Assurance
certiﬁcation, the Maple Bear schools aim to always
maintain a close relationship with the families. One
of the many examples in that show how quality is
built in partnership is that of Maple Bear Campo
Grande. The school organizes monthly a moment
of listening called “Bear Talk” with the participation
of parents, so that they can give suggestions of
what could be added to the school’s day-to-day.
broader perspective to the school’s issues, like a
new perspective for the events, for example”, says
Rebeca Minussi Baltuilhe, of the school’s team.
At the Bear Talk the themes brought up are the
ones where the families’ participation is possible,
i.e. issues related to the methodology and to the
essence of the school are kept in accordance with
the program’s specifications and with Quality
Assurance certiﬁcations.

Maple Bear Alphaville
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Na Maple Bear matemática é diversão!
Jogos de probabilidades despertando paixão pela disciplina.

At Maple Bear, mathematics is fun!
Probability games develop taste for the subject.
A matemática está presente na nossa vida desde o
nascimento. Por meio dessa disciplina, a Maple Bear
busca desenvolver integralmente as habilidades dos
alunos, proporcionando a construção das linhas de
pensamento, a capacidade de resolução de problemas,
a tomada de decisões, a compreensão de padrões
e a realização de diferentes atividades do dia a dia.
A matéria é levada a sério, mas sem perder a leveza e
com um toque de descontração. Cientes de que quase
tudo no nosso cotidiano gira em torno de números,
medidas, figuras geométricas, probabilidades e outros
conceitos inerentes ao universo dos números, as
escolas Maple Bear realizam atividades que despertam
a curiosidade e levam os alunos a um conhecimento
aprofundado de todas as áreas da disciplina. Entre

Mathematics is present in our life since birth. Through
this subject, Maple Bear aims to fully develop the
student’s skills, the building of thought threads,
skills for problem resolution, decision-making,
pattern comprehension and for conducting various
activities of daily life.
The subject is taken seriously, but without losing
lightness and with a little bit of casualness. We
are aware that almost everything in our daily lives
depends on numbers, measurements, geometric
figures, probabilities and other concepts inherent
to the numbers’ universe, so the Maple Bear
schools make activities that awaken the curiosity
and lead the students to a profound knowledge
of all areas of the discipline.Among them is

Maple Bear Recife

At Maple Bear, mathematics is fun!
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elas, a probabilidade, que estuda as chances de algum
fato ou fenômeno acontecer ou se repetir. Elas estão em
todos os lugares, mas é no mundo dos jogos que sua
percepção é mais evidente.

probability, which studies the chances of a fact or
phenomenon happening or repeating itself. This
field is everywhere, but it is in the world of games
that it becomes more evident.

Esse fato incentivou professores e alunos da Maple
Bear Recife a desenvolverem, juntos, jogos de
cartas, de sorte e de tabuleiro – chamados de “jogos
impossíveis”. O resultado foi que os jogos ajudaram
na melhor compreensão do conceito de previsão e
jogadas, chance de sucesso, sorte e risco. Um dia de
“brincadeiras” que rendeu muito aprendizado. Deu
certo e os alunos aprovaram!

This fact leads teachers and students of Maple Bear
Recife to develop together card games, tabletop
games, and games of luck, also called “impossible
games”. The result was that the games helped foster
a better comprehension of the concept of prediction
and turns, chances of success, luck and risk. A day
of “games” resulted in a lot of learning. It worked
and the students approved!

A relevância desse tipo de atividade, usando os
conceitos de probabilidade, está na capacidade de
formação de cidadãos autônomos e críticos. No futuro,
o aluno saberá qual o melhor caminho a seguir em suas
decisões, colocando em prática os conhecimentos e
habilidades adquiridos de forma descontraída na escola.
Vamos brincar de matemática?

The relevance of this type of activity, using
concepts of probability, has the potential to form
autonomous and critical thinking citizens. In the
future, the student will know which way is the
best decision to make putting into practice the
knowledge and skills acquired in a fun way at school.
Let’s play mathematics?

Maple Bear Itatiba
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Exercícios de leitura e escrita
protagonizam as aulas da Maple Bear
Writing and reading exercises are the stars of Maple Bear’s classes
A Maple Bear acredita que a literatura potencializa
a concentração, melhora o desempenho escolar,
desenvolve a imaginação e a criatividade, intensifica a
capacidade de comunicação com mais clareza e eleva
a segurança dos alunos para os desafios do mundo.

Maple Bear believes that reading improves
concentration and academic performance, develops
imagination and creativity, intensifies communication
skills with more clarity, and increases the students
confidence in regards to the world’s challenges.

As escolas buscam, para isso, priorizar o léxico e a
curiosidade inata das crianças, com atividades que
despertam naturalidade para suas manifestações
e conforto para suas expressões, falas e ideias.
Além disso, os alunos têm contato frequente
com a literatura em sala de aula e em casa, levando
semanalmente um livro do acervo escolar para
ler com a família.

For this reason, the schools aim to prioritize the
lexicon and the natural curiosity of the children,
with activities that awaken easiness for their
manifestations and comfort for their expressions,
speeches and ideas. Besides, students are in constant
contact with literature in class and at home, taking
home a book from the school library weekly to read
with their families.

Writing and reading exercises are the stars of Maple Bear’s classes
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Isso estimula a leitura e cria, nos alunos, o amor pelos
livros que, na Maple Bear, são lidos em português ou
inglês, pelas próprias crianças – umas para as outras
ou em leitura silenciosa – ou pelos professores, que
mediam essa relação, estimulando a interpretação
de texto e o estabelecimento de conexões tanto
com a vida cotidiana dos pequenos quanto com
conteúdos aprendidos.
É a partir da relação criada com a literatura que o
trabalho com outras áreas da linguagem é estruturado.
As crianças aprendem a diferenciar textos descritivos
de narrativos, descobrem o que é um personagem
e como construir um enredo. Obras clássicas e
específicas de literatura infantil estão à disposição
de alunos das mais diversas idades, para que, nesse
contato, eles entendam que ler não é uma obrigação,
mas uma atividade lúdica que enriquece e nos torna
cidadãos ainda mais preparados. E, na Maple Bear,
as crianças vão de leitores a autores.
É o caso da aluna Elis Nunes do Year 1, da Maple Bear
Belém, que participou da 23ª Feira Pan-Amazônica
do Livro, com uma obra de sua autoria: “Aventuras
na Terra dos Doces”. Elis aproveitou o evento para
divulgar o seu trabalho e dar autógrafos aos visitantes.
A Maple Bear se orgulha muito dos primeiros passos
da Elis e reconhece a importância desse trabalho.

This stimulates reading and creates a love for books,
which, at Maple Bear, can be read in Portuguese or
English, by the children themselves (to each other,
or in silent reading), or by the teachers, who mediate
this relationship, stimulating text interpretation and
the establishment of connection with the little one’s
daily life and with contents learned.
It is through the relationship created with literature
that the work in other language areas is structured.
Children learn to differentiate descriptive texts from
narrative ones, discover what is a character and how
to build a plot. Classic books and literature made
specifically for children are available to students of all
ages, so that, with this contact, they can understand
that reading is not an obligation, but a pleasurable
activity that enriches us and makes us even more
complete citizens. And, at Maple Bear, children go
from readers to writers.
It was the case of student Elis Nunes from Year
1 of Maple Bear Belém, who participated in the
23rd Pan-Amazonic Book Fair with a book she
authored: “Adventures in the Candy Land”. Elis
took advantage of the event to promote her work
and give autographs to attendants. Maple Bear is
very proud of Elis’ first steps and acknowledges the
importance of this work.

Maple Bear Belém
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Criando conexões –
uma chave para a excelência
Building Connections – A Key to Excellence
By Lenna Glade
Criar conexões fortes é um elemento importante
da metodologia Maple Bear. É prioritário para
professores e administradores construir conexões
fortes com alunos e pais; e para o corpo docente
da Maple Bear Global, com professores e
administradores. Essa rede contribui para a
excelência do nosso sistema educacional.
O currículo Maple Bear também reconhece a
importância das conexões e sua relevância
para o nosso mundo. Uma forte conexão com o
mundo à nossa volta pode reforçar a qualidade do
aprendizado e ajudar a desenvolver as competências
que os alunos precisam para serem bem-sucedidos.
Quando alunos aprendem com sucesso, comumente
é porque fizeram uma associação com aquilo
que aprenderam. Quanto mais os professores da
Maple Bear ajudam os alunos a fazer conexões
com o mundo real, mais bem preparados nossos
alunos estão para contribuir com a sociedade. As
competências necessárias para prosperar no século
21 envolvem as habilidades de fazer essas conexões.
As conexões mais significativas e valorosas no
sistema de educação envolvem as conexões
seguras e de confiança entre professores e alunos.
Quando professores conseguem se conectar aos
alunos como indivíduos, os estudantes sentemse valorizados e propensos a assumir riscos.
Essa é uma relação que fornece liberdade aos

Making strong connections is an important
element of Maple Bear Global Schools. It is a
high priority for teachers and administrators
to build strong connections to students and
parents, and for the global faculty of Maple
Bear to have strong connections to teachers
and administrators. This network contributes
to the excellence of our education system.
The Maple Bear curriculum acknowledges the
importance of connections and relevance to our
world. A strong link to the world around us can
enhance the quality of the learning and help to
develop the skills students need to succeed. When
students learn successfully, it is often because
they have made an association to what it is they
are learning. The more Maple Bear teachers help
students to make the real-world connections, the
better prepared our students will be to contribute
to society. An ability to make connections
is a skill needed for 21st century success.
The most meaningful and valuable connections in
the education system involves the secure, trusting
relationships between the teachers and the students.
When teachers make a point of connecting with
students as individuals, those students will feel
valued and will be willing to take risks. This is a
relationship that provides students the freedom
to explore, to imagine and to create a future they

Maple Bear Indaiatuba
Maple Bear Sorocaba
Building Connections- A Key to Excellence
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alunos para explorar, imaginar e criar o futuro
sobre o qual se importam. Nossos professores
apaixonados, estimulam o pensamento crítico,
a criatividade e a inovação. Professores que se
envolvem e se conectam aos alunos podem ajudálos a desenvolverem confiança e habilidades para
influenciar nosso futuro globalmente com paixão
e propósito.
Uma das maneiras pela qual nossos educadores
estimulam isso nos alunos é os conectando
virtualmente a estudantes de outros países,
fornecendo aos estudantes e seus e-pals (colegas
virtuais) um caminho para que possam fazer o
intercâmbio cultural, político, geográfico, etc. entre
diversos países. Esses parceiros de aprendizado
têm muitas descobertas – não só sobre o mundo,
mas com o mundo.
Através da tecnologia, estudantes podem colaborar
com projetos especiais juntos, e a relação professoraluno pode ser fortalecida conforme eles aprendem
um com o outro e identificam similaridades, enquanto
absorvem diferenças por meio de conexões que são
divertidas e educacionais.
A pandemia de Covid-19 reforçou a importância das
conexões online entre professores, alunos e pais, e
também a importância de fornecer suporte por meio
dessas conexões. A Maple Bear valoriza a oportunidade de se aproximar de pais e alunos em suas casas através do ensino virtual. Não apenas apoiamos
as famílias pelo aprendizado virtual, mas também as
encorajamos a fazer conexões familiares mais fortes
com jogos e atividades para se divertirem juntos.
Quando fazemos conexões, grandes e pequenas, com nossos alunos e seus familiares, e
quando construímos confiança, aprimoramos
as oportunidades de aprendizado para todos.
E aprender se torna uma alegria e uma paixão.
Então, na Maple Bear, nós valorizamos conexões:
alunos-professores, familiares-professores,
professores-treinadores. Durante a pandemia
global, nós fizemos nossas conexões através da
tecnologia, e continuaremos a valorizá-la como
ferramenta para criar conexões. Porém, Maple
Bear, nós sabemos que as conexões mais valiosas
não são feitas por máquinas, e sim pelo coração.

Lenna Glade, Vice-Presidente
Acadêmica da Maple Bear
Global Schools
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want and care about. Our passionate teachers in
Maple Bear provide students with the opportunity
for complex problem solving, critical thinking,
creativity and innovation. Teachers who connect
with and engage students can help them develop
the confidence and skills to influence our global
future with passion and purpose.
One of the ways you will find our educators helping
students is by connecting them to students in
other countries through technology, providing
the students and their epals with a connection
in which they can learn the culture, the political
system, the geography, etc. of each other’s country.
These global learning partners discover much, not
only about the world, but also with the world.
Through technology, students can collaborate
on special projects together, and the teacherstudent relationship can be strengthened
as they learn from one another and identify
similarities, while embracing differences through
connections that are fun and educational.
The COVID 19 pandemic has made us aware of
the importance of on-line connections between
teachers, students and parents and the importance
of providing support through these connections.
Maple Bear has appreciated the opportunity to
grow closer to parents and students in their homes
through virtual learning. Not only has Maple Bear
provided support to families through virtual learning
but Maple Bear has encouraged families to make
stronger family connections through games and
activities that they can enjoy together.
When we make connections, large and small, with
our students and with our parents and when we
build trust, we improve learning opportunities for
everyone. And learning becomes a joy and a passion.
So, in Maple Bear we value connections: teachersstudent, parent-teacher, teacher-trainer. During the
days of global pandemic, we made our connections
through technology and we will continue to value
technology as a tool to make connections, but
in Maple Bear we know that the most valuable
connections are not made through a machine but
through the heart.

“Como você acha que o futuro será?”
How do you think the future will be?

“

Maple Bear São José do Rio Preto
Maria Luisa Balbo Biagi (Year 4)

Maple Bear São José do Rio Preto
Maria Luisa Balbo Biagi (Year 4)

Maria Luisa, ao responder à pergunta, pensou
bastante na fase da quarentena, e em quais
serão suas consequências futuras. “Eu acho
que no futuro, as pessoas irão dar mais valor ao
que elas têm! E quando as pessoas puderem
estar novamente juntas, vão ficar bastante
animadas! Eu também acho que algumas
formas de contato vão deixar de existir. Tipo
assoprar vela, porque quando você assopra,
podem cair bactérias da sua boca no bolo!”

Maria Luisa thought a lot about the period
of quarantine to answer the question, and
thought about its future consequences. “I
think that in the future people will value
more what they have! And when people
are able to be together again, they will be
really excited! I also think that some forms
of contact will stop existing. Like blowing
a candle, because when you blow bacteria
from your mouth can fall on the cake!”

Maple Bear Barra da Tijuca
Benjamin Neveu (Year 1)

Maple Bear Barra Da Tijuca I
Benjamin Neveu (Year 1)

“Acho que o futuro será melhor e que teremos
carros voadores! O mundo vai melhorar
depois do corona vírus, porque poderemos ir
à escola mais uma vez, ver nossos amigos, e
também para outros lugares, como a praia e o
Maracanã, para assistir aos jogos de futebol.”

“I think the future is going to be better and
that we will have flying cars! The world is
going to be better after the Corona Virus,
because we will be able to go to school
once again, see our friends and go to other
places too, like the beach and the Maracanã
to watch the football matches.”

Maple Bear Granja Julieta

How do you think the future will be?
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“

Maple Bear Botafogo
Laura Penteado Ribeiro Lima (Year 2)

Maple Bear Botafogo
Laura Penteado Ribeiro Lima (Year 2)

“O mundo do futuro será moderno, diferente,
com carros voadores e muito mais coisas
legais! Vamos evoluindo, e as coisas serão
melhores!”

“The world of the future will be modern,
different, with flying cars and many other
cool things! We are evolving and things will
be better!”

Maple Bear Botafogo
Alice Moreti (Year 1)

Maple Bear Botafogo
Alice Moreti (Year 1)

“O futuro será azul, brilhante e organizado
como o céu.”

“The future will be blue, shiny and organized
like the sky.”

Maple Bear Botafogo
Mila Rodrigues Maia
(Junior Kindergarten)

Maple Bear Botafogo
Mila Rodrigues Maia
(Junior Kindergarten)

“Não sei. Eu só sei que será bom!”

“I don’t know. All I know is that it’s going
to be good!”

Maple Bear Botafogo
Isabela Arbes Bastos (Nursery)
“Eu vou conseguir ir pro espaço, porque
quando crescer eu vou ser astronauta.”
Maple Bear Botafogo
Helena Duarte Louzada
(Intermediate Kindergarten)
“Acredito que no futuro haverá menos
poluição, menos fumaça de carro e em que
eu vou ser adulta e vai virar uma bombeira.”

Maple Bear Botafogo
Isabela Arbes Bastos (Nursery)
“I will be able to go to space, because when
I grow up I’ll be an astronaut.”
Maple Bear Botafogo
Helena Duarte Louzada
(Intermediate Kindergarten)
“I believe that in the future there will be less
pollution, less smoke from cars, and I’ll be
an adult and will become a firefighter.”

“No futuro estaremos mais unidos
para cuidar da natureza e para
sermos mais felizes! E vamos
descobrir mais remédios para cuidar
da saúde das pessoas… O mundo
precisa de mais atenção para que
possamos viver mais e melhor.”
“In the future we will be more united to take care
of nature and so we can be happier! And we will
discover more medicines to take care of people’s
health… The world needs more attention so we
can live more and better.”
Maple Bear Boa Vista –
Rodolfo Rosa da Silva Neto (Year 1)
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Maple Bear Botafogo
Isabella Santos (Year 1)

Maple Bear Botafogo
Isabella Santos (Year 1)

“Um futuro limpo, e em que respeitem
as regras.”

“A clean future, in which the rules will be
respected.”

Maple Bear Botafogo
Beatriz Leal
(Intermediate Kindergarten)

Maple Bear Botafogo
Beatriz Leal
(Intermediate Kindergarten)
“In the future we will have robots who will do
house chores. There will be no more disease
and children will be able to return to school.”

“No futuro, teremos robôs que farão as tarefas
da casa. Não haverá mais doenças e as crianças
poderão voltar para a escola.”
Maple Bear Botafogo
Luca Esteves Panoeiro
(Intermediate Kindergarten)
Será com pessoas igual a nós! Com carros que
flutuam, aviões e foguetes!
Maple Bear Macaé
Isabelle Vitorino Negreiros (Year 9)
“O futuro depende das minhas ações. Se as
minhas ações são boas e se eu estou me
esforçando para fazer um mundo melhor
para mim, para as pessoas que eu amo e
para todos, esse futuro pode ser muito, muito
melhor. E se cada um também pensar nas
suas ações, para que elas sejam boas, então
um futuro belo e verdadeiro pode ser real!”

Maple Bear Botafogo
Luca Esteves Panoeiro
(Intermediate Kindergarten)
“It will be with people like us! With flying
cars, planes and rockets!”
Maple Bear Macaé
Isabelle Vitorino Negreiros (Year 9)
“The future depends on my actions. If my
actions are good and if I’m making an effort
to make a better world for me, for the people
I love and for everyone, this future can be
much, much better. And if each of us also
thinks about their actions, so that they are
good, then a beautiful and true future can
be real!”

How do you think the future will be?

75

AN EVEN HIGHER HIGH SCHOOL
High School: sucesso para
hoje, preparação para o amanhã
High School: Success Today, Preparing for Tomorrow
O programa de High School da Maple Bear começou
em 2017, para atender a um grupo de alunos
pioneiros. Muitos, que chegaram à Maple Bear no
Toddler, cresceram junto com a rede. Foi uma etapa
natural, mas que exigiu um grande empenho, para
que pudéssemos continuar oferecendo o melhor da
metodologia canadense ao mesmo tempo em que
cumpríamos as exigências curriculares do Brasil.

Maple Bear SP Tatuapé
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High School: Success Today, Preparing for Tomorrow

Maple Bear’s High School program started in 2017, to
meet the needs of a pioneer group of students. Many
of them, who arrived at Maple Bear in the Toddler
level, grew up with the school. It was a natural step,
but that took a lot of effort so we could keep offering
the best of Canadian methodology and meet the
Brazilian curricular requirements at the same time.

Atualmente, o High School está em quatro escolas
diferentes: Mogi das Cruzes (SP), Tatuapé (SP), São
Luís (MA), e Porto Velho (RO), e em 2020, a primeira
turma de alunos do programa se forma. A relevância
do programa, que é amplo e multidisciplinar, está
embasada no fato de que o aluno continua sendo
estimulado a aplicar sua criatividade, exercendo
o papel de protagonismo que desenvolveu ao
longo de toda a sua história na Maple Bear. Os
estudantes sabem que o conhecimento não é
estanque e que fazer relações entre as matérias é
fundamental para ter um senso crítico desenvolvido.
Para marcar a passagem de nossos alunos a essa nova
fase da vida escolar, criamos um kit que é oferecido
como um presente a cada um deles. Para ter acesso
ao conteúdo, os alunos precisam superar e vencer um
desafio: uma metáfora que lhes ensina que, por maiores
que possam parecer as dificuldades nessa nova
fase da vida (e nas que virão depois), eles já têm os
recursos necessários para dar conta de cada obstáculo.

Currently, High School is offered in four different
schools: Mogi das Cruzes – SP, Tatuapé – SP, São Luís
– MA, and Porto Velho – PO, and, in 2020, the first
class of the program will graduate. The relevance of
the program –which is broad and multidisciplinary–
is based on the fact that the student is continuously
stimulated to work with creativity, confident on the
protagonist role they developed along all their history
in Maple Bear. The students know that knowledge is
not still, and that creating connections between the
subjects is paramount to a developed critical sense.
To mark our students’ transition to this new phase
of academic life, we created a kit that is offered as a
present to each one of them. To access the content,
students must solve a challenge: a metaphor that
teaches them that, although the hardships of these
new phase in life (and the ones that will follow later)
may seem huge, they already have the necessary
resources to deal with each obstacle.

High School: Success Today, Preparing for Tomorrow
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Next, the academic director of Maple Bear
Brazil, Phyllis Hildebrandt, will detail the most
relevant aspects of High School:

A formatura da primeira turma de High School da
Maple Bear Brasil acontece neste ano. Os alunos
se desenvolveram na Maple Bear durante toda
a sua vida acadêmica e escolheram continuar
conosco. Sabe por quê?

The graduation of Maple Bear Brazil’s first High
School class happens this year. The students
have been at Maple Bear for their entire
academic lives and chose to continue with us.
Do you know why?

Flexibilidade

Flexibility
The High School program offers the contents
required by the Ministry of Education for
High School, but it also offers opportunities
for students to acquire new subjects, based
on the Canadian model, with chronogram
flexibility. This offer highlights knowledge and
abilities in each student’s areas of interest, at
the same time as it fits in the pre-requisites so
that they can enter international universities,
mainly those of English language, but
also in any other country.

O Programa de High School oferece os
conteúdos requeridos pelo MEC para o Ensino
Médio, mas também oferece oportunidades
para que os estudantes aprendam outras
temáticas, baseados no modelo canadense,
com flexibilidade de cronograma. Essa oferta
realça conhecimentos e habilidades nas áreas
de interesse dos alunos, ao mesmo tempo em
que se encaixa nos pré-requisitos para que
eles ingressem em universidades brasileiras e
internacionais, notadamente em países de língua
inglesa, mas virtualmente em qualquer país.

A grande diferença do programa de High School
da Maple Bear é a abordagem de ensino e
aprendizagem, que incentiva os alunos a
desenvolverem competências como caráter,
cidadania, colaboração, comunicação, criatividade,
empatia e pensamento crítico. Tais habilidades
os estimulam a serem cidadãos do mundo.

21st century competencies
The greatest differential of Maple Bear’s High
School Program is the teaching-learning
approach that encourages the students to
develop competences like character, citizenship,
collaboration, communication, creativity,
empathy, and critical thinking. These abilities
promote what is needed for them to turn into
world citizens.

Assim, nos deslocamos de um ensino tradicional
e oferecemos uma aprendizagem em parceria,
na qual o professor é facilitador, construtor de
cultura e colaborador dos alunos. Isso incentiva o
engajamento dos estudantes, para que realizem
tarefas que permitem o desenvolvimento do

As such, we push away from a traditional
teaching and offer a learning environment in a
partnership where the teacher is the facilitator,
builder of culture and the student’s collaborator.
This improves the student’s engagement so they
can complete tasks that favour the development

Competências do século XXI
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“

A seguir, a Diretora Acadêmica da Maple
Bear Brasil, Phyllis Hildebrandt, detalha os
aspectos mais relevantes do High School:
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“

pensamento crítico e da solução de problemas,
habilidades necessárias não apenas nessa fase
da vida, mas depois, quando chegarem
ao mercado de trabalho.

Carreira
Além do suporte oferecido pelo High School,
oferecemos apoio de um conselheiro canadense
às escolas, de forma que elas possam aconselhar
alunos a respeito de suas carreiras. Os estudantes
são preparados para entrar em plataformas digitais
que oferecem orientação para o desenvolvimento
de suas carreiras e portfólio, por meio de reflexões
e apresentação de trabalhos. O programa
prepara para uma escolha de carreira a partir das
oportunidades de trabalho surgidas no século XXI.

Práticas baseadas em
pesquisas canadenses
O High School da Maple Bear não tem como objetivo
mudar os padrões do Ensino Médio brasileiro,
mas sim em dar foco em como nossos estudantes
podem, hoje, ter sucesso na preparação para o
mundo de amanhã. Nossa filosofia é baseada
em pesquisa e nas melhores práticas educativas
do Canadá.
Ensinamos nossos bears a se engajarem, serem
independentes, criativos e a pensarem criticamente,
se comunicando, escrevendo e colaborando. Para
atingir esse objetivo, oferecemos treinamento
de alta qualidade para o desenvolvimento dos
professores e disponibilizamos recursos a eles,
com base no método de ensino canadense.

of critical thinking and problem solving; skills
needed no only in this stage of life but also later,
when they reach the job market.
Career
We offer the support of a Canadian counsellor
to our schools, so that they can advise students
about careers, beyond the support given on
High School. The students are prepared to
access digital platforms that offer orientation
to the development of their careers and
portfolios through reflections and work
presentations. The program prepares them for
a career choice from the work opportunities
that became available in the 21st century.
Practices based on Canadian research
Maple Bear’s High School does not have
changing the patterns of the Brazilian Ensino
Médio as a goal, but mainly to give focus on
how our students can, today, reach success
in preparation for the world of tomorrow. Our
philosophy is based in Canadian research and
best educational practices.
We teach our bears to engage, to be
independent and creative, and to think critically,
communicating, writing and collaborating. To
reach this goal, we offer high quality training
for the development of our teachers and make
available to them all the resources needed, based
on the Canadian teaching methods.

Quer saber mais?
Venha conhecer nosso programa de High School!
www.maplebearhighschool.com.br.
Do you want to know more? Discover our High School Program!
www.maplebearhighschool.com.br/.

High School: Success Today, Preparing for Tomorrow
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Acontece na Maple Bear
Happening at Maple Bear

Maple Bear Rio Branco

Maple Bear Cachoeiro
de Itapemirim

Maple Bear Florianópolis
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Happening at Maple Bear

Maple Bear Santos

Maple Bear Cuiabá

Maple Bear Araraquara

Maple Bear Araçatuba

Maple Bear Bragança
Paulista

Maple Bear SP Mooca

Maple Bear Itabira

Maple Bear Londrina

Maple Bear Camaçari

Maple Bear
Campina Grande

Maple Bear Catanduva

Maple Bear Piracicaba

Maple Bear Goiânia

Maple Bear Cuiabá

Maple Bear Guarapari

Maple Bear Campinas

Happening at Maple Bear
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Maple Bear Guarulhos

Maple Bear SP Vila Madalena

Maple Bear Curitiba

Maple Bear Campo Grande

Maple Bear Fortaleza

Maple Bear Bauru

Maple Bear
Balneário Camboriú

Maple Bear Anápolis

Maple Bear Catanduva

Maple Bear Sertãozinho

Maple Bear Aracaju
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Happening at Maple Bear

Maple Bear SP Chácara Klabin

Maple Bear São José do Rio Preto

Maple Bear Uberlândia

Maple Bear SP Jaguaré

Maple Bear SP Pompeia

Maple Bear SP Alphaville

Maple Bear
Salvador Canela

Maple Bear SP
São Miguel Paulista

Maple Bear Contagem

Maple Bear Vitória

Maple Bear Botafogo

Happening at Maple Bear
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Maple Bear
Águas Claras DF

Maple Bear Parnamirim

Maple Bear Rio Verde

Maple Bear Teresina

Maple Bear Marília

Maple Bear SP Panamby

Maple Bear Montes Claros

Maple Bear SP Pacaembu

Maple Bear Pouso Alegre

Maple Bear Porto Velho
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Happening at Maple Bear

Maple Bear Salvador Pituba

Maple Bear SP Vila Mascote

Maple Bear RJ Niterói
– São Francisco

Maple Bear Brasília

Maple Bear
São Bernardo do Campo

Maple Bear RJ Barra da Tijuca

Maple Bear Uberaba

Maple Bear Taubaté

Maple Bear Sorriso

Maple Bear Cantareira

Maple Bear RJ Niterói
– Icaraí

Maple Bear Paulínia

Happening at Maple Bear
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