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MESSAGE
FROM

THE CONSUL

GENERAL
OF CANADA
MENSAGEM DO CÔNSULGERAL DO CANADÁ

C

anada has just celebrated its
150th birthday.
This is not simply a matter of
marking the time that has elapsed,
but primarily serves to celebrate the
countless achievements throughout our history.
Among the many indicators that attest to
Canada’s excellence is one of the world’s
highest indexes of human development. In
addition, Canada is considered a benchmark in
education, leading international rankings both
among English speaking nations and bilingual
countries. This performance is largely due to
the methodology developed and improved over
more than five decades by qualified educators.
In Brazil, Maple Bear meritoriously represents all
the pillars of this methodology, providing
bilingual education for children from 18 months
of age and up. It adopts all the best Canadian
practices, thus enabling the learning of English
to occur as naturally as Portuguese.
During the celebrations for Canada’s 150th
anniversary, Maple Bear was also an important
representative of Canada in Brazil. Maple
Bear also organized and participated in the
celebration of various events, including the first
official Terry Fox Run in the country, showing
that bilingual education is part of something
even greater: Canadian philosophy and culture.
The trajectory of Maple Bear schools fills us
with pride, and we are happy to see that the
quality education offered to citizens in Canada
has a legitimate representative in Brazil.
STÉPHANE LARUE
CONSUL GENERAL OF CANADA
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THE MAPLE

Estudar na Maple Bear é uma
jornada de conhecimento. Não é
apenas estudar as matérias dadas.
Aqui, aprender é um processo
amplo, que inclui conteúdos
acadêmicos e práticos, além
de discussões sobre regras de
convivência e colocando em prática
valores como ética e respeito. Mais
que somente espaços para as aulas,
as salas Maple Bear, do Early Toddler
ao High School, são especialmente
projetadas para potencializar o
aprendizado. Por isso, esses espaços
refletem a metodologia canadense
adotada pela Maple Bear.
O ambiente é organizado para
privilegiar a interação entre alunos
e o papel dos professores como
facilitadores do conhecimento.
Cada sala de aula tem vários

4 // The Maple Bear Classroom

Learning Centres, verdadeiros
espaços de experimentação: áreas
temáticas para a realização de
atividades individuais ou em grupo,
sobre assuntos como matemática,
ciências e outros, onde os alunos
aprendem na prática.
O espaço é formatado com o
objetivo de potencializar ao
máximo o aprendizado, engajando,
divertindo e desafiando na medida
certa, cada um de nossos alunos,
de acordo com suas idades.
Cada item das salas de aula
(móveis, livros, jogos) tem uma
razão para existir, reforçando
a intencionalidade de cada
atividade para a construção do
conhecimento, que é um dos
pilares da Maple Bear.
Professores e colaboradores têm

uma relação de proximidade com
os alunos, para que se sintam
acolhidos na escola.
Falar inglês é uma consequência
natural da convivência nesse
ambiente, onde estão à disposição
materiais de estudo e consulta.
Tudo de maneira lúdica, colorida e
leve, privilegiando a construção do
conhecimento e a assimilação dos
conteúdos. Sistemas tecnológicos
estão disponíveis para o professor em
cada sala, para que o aluno possa ter
uma experiência de aprendizagem
mais moderna, através dos vários
recursos audiovisuais.
Na Maple Bear, a metodologia
canadense é mais que um
conceito, é uma prática para que
os alunos tornem-se, de fato,
cidadãos do mundo.

BEAR CLASSROOM
A SALA DE AULA MAPLE BEAR

MAPLE BEAR VINHEDO
Studying at Maple Bear is a
knowledge journey. It is not just
about studying the courses given.
Here, learning is a broad process
that includes academic and
practical content, in addition to
discussions on rules of human
interaction and putting into
practice values, such as ethics
and respect. More than simply
being places for classes, the
Maple Bear classrooms – from
Early Toddler to High School – are
especially designed to empower
learning. Thus, these venues
reflect the Canadian methodology
followed by Maple Bear.
The environment is organized
to favor interaction between
students and the role of teachers
as knowledge facilitators.

Every classroom has various
Learning Centres, real places for
experimentation, where students
learn through practice: thematic
areas for carrying out individual or
group activities on subjects such
as mathematics, science
and others.
The space is arranged to
enhance learning to the utmost
by engaging, entertaining and
challenging students in the right
measure, according to their age.
Every item in the classroom
(furniture, books, games) has a
reason for existing, reinforcing the
intentionality of each activity for
building knowledge, which is one
of the pillars of Maple Bear.
Teachers and staff have a close
relationship with students so they

will feel comfortable and welcome
in the school.
Speaking English is a natural
consequence of interacting in
this environment, where study
and reference materials are
available. Everything is done in a
fun, colorful and light-footed way,
conducive to building knowledge
and assimilating content. Every
classroom has technology
systems for the teachers, so that
students can receive a more
modern learning experience,
with a full range of audiovisual
resources.
At Maple Bear, the Canadian
methodology is more than a
concept, but rather a practice
that allows students to become
citizens of the world.
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MESSAGE FROM THE

CEO ARNO KRUG

MENSAGEM DO CEO, ARNO KRUG
Chegamos à edição número 10 da revista “The
Bear”! Também ao número incrível de mais de
100 escolas no Brasil e de 300 escolas em 16
países ao redor do mundo.
Números redondos parecem muito propícios a
serem destacados e comemorados, a exemplo
dos 150 anos do Canadá, um país reconhecido
por sua busca incansável pela excelência.
Na Maple Bear, esse compromisso se traduz de
diversas formas e resulta, de maneira prática,
em um ensino bilíngue do mais elevado padrão
de qualidade. O objetivo, sempre, é colocar o
aluno no centro de tudo o que fazemos, criando
um ecossistema positivo para transformar vidas
por meio da educação.
Esse empenho em aprimorar-se ecoa no dia a dia
de cada escola Maple Bear, no nosso esforço por
prover não apenas conteúdo, mas também por
estimular a criatividade, a paixão pela descoberta,
a reflexão crítica e a capacidade de compreender a
complexidade do mundo atual.
Como fazemos isso? Nesta edição, você poderá
acompanhar em matérias temáticas de que maneira
alunos das mais diferentes idades aprendem
linguagem, matemática e ciências, e como a
Maple Bear coloca temas cruciais, como tecnologia,
sustentabilidade e segurança, no cotidiano escolar.
Entre as muitas chancelas que atestam a
excelência Maple Bear, e nossa legitimidade
como representantes do ensino canadense,
destacamos, com orgulho, a parceria com o
governo da Província de Manitoba para o ensino
de disciplinas complementares do currículo
canadense no Ensino Médio, com o objetivo
de certificar alunos brasileiros da Maple Bear.
Uma das entre as inúmeras características que
sustentam a afirmação de que a Maple Bear, de
fato, oferece o melhor do ensino canadense para
um futuro global.
Boa leitura!

We have reached the 10th edition of the “The
Bear” magazine, as well as the amazing number
of over 100 schools in Brazil and 300 schools in
16 countries around the world.
Round numbers lend themselves to being
highlighted and celebrated, such as the 150th
birthday of Canada, a country renowned for its
tireless pursuit of excellence.
At Maple Bear, this commitment is reflected in
various ways and, in practical terms, results in
bilingual education of the highest quality. Our
goal has always been to place the student at the
center of everything we do, creating a positive
ecosystem for transforming lives
through education.
This quest for improvement reverberates in the
day-to-day activities of each Maple Bear school,
in our effort not only to provide content, but also
to foster creativity, passion for discovery, critical
reflection and the ability to understand the
complexity of the contemporary world.
How do we do this? In this edition, you will learn
through various thematic articles how students
of different ages learn language, mathematics,
and science, and how Maple Bear incorporates
crucial topics, such as technology, sustainability
and safety into the school’s daily curriculum.
Among the many certifications that attest to
Maple Bear’s excellence and our legitimacy
as representatives of Canadian education,
we proudly highlight our partnership with the
provincial government of Manitoba for the
teaching of supplementary disciplines from the
Canadian high school curriculum, in order to
certify Brazilian Maple Bear students.
This is only one of the countless characteristics
that support the statement that Maple Bear truly
provides the best of Canadian education for a
global future.
Enjoy your reading!
ARNO KRUG
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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MESSAGE FROM
THE PRESIDENT

CHAIM
ZAHER

MENSAGEM
DO PRESIDENTE,
CHAIM ZAHER
Não há atividade mais nobre que a de educar.
Uma tarefa que é ao mesmo tempo uma honra
e uma enorme responsabilidade, com impactos
significativos nas décadas que seguirão e nas
vidas de nossos alunos e de incontáveis pessoas
e organizações em seu entorno.
Cientes de nosso papel, não temos receio em
afirmar: os pais que matriculam seus filhos em
uma escola Maple Bear têm a segurança de
estarem oferecendo uma qualidade de ensino
excelente aos seus filhos.
Entre os diversos fatores que diferenciam a Maple
Bear, está, em especial, nosso DNA canadense.
Além de pioneiro e referência em ensino bilíngue,
o Canadá é o país de língua inglesa mais bem
colocado no PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes). Realizado a cada três
anos pela OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico), o PISA avalia o
nível de sistemas educacionais em mais de 70
países por meio de exames aplicados a estudantes
nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências.
Temos, por isso, muito orgulho de nossas mais de
100 escolas distribuídas por todo o Brasil e que
levam o melhor do Canadá a mais de 20.000
crianças e jovens.
São esses os esforços, conquistas e realizações
que, nesta edição, compartilhamos com cada
leitor e leitora.

No other activity is as noble as educating.
This task is both an honor and an enormous
responsibility, with significant impacts in the
decades to come and in the lives of our students
and countless people and organizations in
their midst.
Aware of our role, we can state in full assurance
that parents who enroll their children in a Maple
Bear school can be certain they are providing
them with excellent quality education.
Among the various factors that set Maple
Bear apart is our Canadian DNA, in particular.
Besides being a pioneer and benchmark in
bilingual education, Canada is the highest
ranked English-speaking country in the PISA
(Program for International Student Assessment).
Carried out every three years by the OECD
(Organization for Economic Cooperation and
Development), PISA assesses the level of
educational systems in more than 70 countries
through tests applied to students in the areas of
reading, mathematics, and science.
For this reason, we are very proud of our over
100 schools spread across Brazil that bring the
best of Canada to more than 20,000 children
and young people.
These are the efforts, victories, and
achievements that we will share with every
reader in this edition.
CHAIM ZAHER
PRESIDENT, GRUPO SEB
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MESSAGE FROM
THE PRESIDENT

RODNEY
BRIGGS

MENSAGEM
DO PRESIDENTE,
RODNEY BRIGGS
2018 já é um marco na história da Maple Bear:
pela primeira vez na história da Maple Bear no
mundo, duas de nossas escolas, SP Tatuapé
e Mogi das Cruzes, abriram turmas do Ensino
Médio, completando, assim, o ciclo básico
da educação.
Esse pioneirismo está perfeitamente
relacionado ao constante desafio que nos
colocamos e que guia cada ação na Maple
Bear: ofertar a melhor educação para cada
criança e adolescente matriculado em
nossas escolas.
Por isso, o programa de Ensino Médio foi
desenvolvido por um excelente time de
educadores brasileiros e canadenses,
não apenas atendendo às necessidades e
regulamentações locais, mas superando-as,
por meio de um programa sólido, baseado nas
práticas responsáveis por colocar a educação
canadense entre as melhores do mundo.
Também foi digna de nota a primeira Terry
Fox Run oficial do Brasil, completamente
organizada pela Maple Bear, como parte das
celebrações do 150º aniversário do Canadá.
Esses são apenas dois destaques entre muitas
realizações registradas nas escolas Maple
Bear em todo o Brasil. Tenho certeza de que,
como nas edições passadas, você terá uma
excelente leitura nas próximas páginas!

2018 is already a landmark for us.
For the first time in Maple Bear history
worldwide, two of our schools, SP Tatuapé and
Mogi das Cruzes, have opened High School
groups, completing the cycle of basic education.
This pioneering endeavor comes as a direct
result of the challenge we have consistently
set for ourselves, and which drives every single
action at Maple Bear: providing the very best
education for each child and adolescent
enrolled in our schools.
With this purpose, the High School program was
developed by an outstanding team of
Canadian and Brazilian educators, not only
meeting local needs and regulations, but
surpassing them, with a solid program based on
the practices responsible for placing the
Canadian education system among the best in
the world.
Also noteworthy was the first ever official
Terry Fox Run in Brazil, which was completely
organized by Maple Bear as part of the
celebrations for the 150th anniversary of Canada.
These however are only two highlights among
many special accomplishments registered
throughout Maple Bear schools all over Brazil.
I am sure that, as per all previous editions, you
will have a wonderful time reading about them
in the next pages!
RODNEY BRIGGS
PRESIDENT, MAPLE BEAR GLOBAL SCHOOLS
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MAPLE BEAR ARO
MAPLE BEAR AO REDOR DO MUNDO

CANADÁ • CANADA
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
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UND THE WORLD

CHINA
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COREIA DO SUL • SOUTH KOREA
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
UNITED ARAB EMIRATES
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ÍNDIA • INDIA
SRI LANKA
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ÍNDIA

VIETNÃ
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CANADA,

A SUPERPOWER
IN EDUCATION

CANADÁ, SUPERPOTÊNCIA EM EDUCAÇÃO

O QUE FAZ
DO CANADÁ UMA
SUPERPOTÊNCIA
EM EDUCAÇÃO?
SÃO DIVERSOS
FATORES
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Mais uma vez o desempenho
Canadense foi destaque positivo
no PISA.
Realizado pela OCDE
(Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), o
PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) é um
estudo realizado em mais de 70
países com o objetivo de analisar
a qualidade do ensino. Trata-se
de uma das mais respeitadas e
abrangentes avaliações do planeta
nessa área, e que posiciona, de
forma independente, o Canadá
como líder entre os países de
língua inglesa.
Quando analisado em detalhes,
os resultados regionais do Canadá
são ainda mais impressionantes. Se
as províncias se inscrevessem no
teste como países independentes,
três delas estariam entre os cinco
primeiros lugares em ciências, um
desempenho impressionante.
Mas, afinal, o que faz do Canadá
uma superpotência em educação?
De acordo com a OCDE, isso se
deve a vários fatores.
O aspecto do multiculturalismo
e da inclusão, por exemplo, são
características que contribuem muito
para esse sucesso. Mesmo com uma
população heterogênea em termos
culturais e étnicos, e com o ingresso
de mais de 300.000 imigrantes que
chegam anualmente ao país por

meio dos diversos programas oficiais,
o Canadá é bem-sucedido em
construir um modelo que promove
o entendimento, a colaboração e o
respeito entre todos os indivíduos.
Adicionalmente, o investimento
consistente no corpo docente
e na formação de professores é
considerado pedra fundamental
de todo o sistema, garantindo não
somente um nível elevado dos
professores, mas uma disseminação
homogênea do ensino em todo o
amplo território do país.
Por fim, destaca-se no Canadá uma
abordagem focada no “aprender
a aprender”, em lugar da simples
transferência de informação,
que rapidamente pode se tornar
desatualizada ou irrelevante. O
objetivo, sempre, é o de formar
cidadãos preparados não somente
para atuarem em um mundo de
transformações rápidas e frequentes,
mas para serem membros atuantes,
líderes em suas comunidades.
Vale destacar que as províncias
canadenses possuem grande
independência regional na
adoção de práticas e políticas
educacionais, o que estabelece
em todo país uma saudável corrida
para obtenção de resultados de
cada província frente às demais.
Um ciclo virtuoso de busca
consistente e incansável
pela excelência.

15

“A metodologia da escola
acolhe e integra muito
bem o aluno estrangeiro,
como é o nosso caso. Em
dois meses, meu filho já
estava falando muito bem
o português e melhorando
o inglês ainda mais, que ele
já falava um pouco”.

>> METODOLOGIA CANADENSE NO BRASIL
Quando traçamos um paralelo com a educação oferecida pela
Maple Bear, muitos dos traços indicados pela OCDE são perceptíveis:
o forte investimento no treinamento de seus professores, reavaliando
constantemente os resultados para melhorar sempre.
O alto investimento em alfabetização, por exemplo, pode ser
traduzido nas bibliotecas que existem dentro das próprias salas de
aula, que deixam à mão do aluno, diariamente, a possibilidade de
melhorar a leitura e a interpretação de textos. Outro traço comum é a
importância que os pais de alunos dão à educação dos filhos. Quanto
melhor a educação, maiores as possibilidades profissionais no futuro.
A igualdade de oportunidades também faz parte da filosofia da
Maple Bear: alunos brasileiros ou estrangeiros são recebidos e têm
suas singularidades acolhidas no ambiente escolar, para que possam
desenvolver de maneira plena seus potenciais.
A consistência é um cuidado permanente: cada atividade que os
alunos desenvolvem na Maple Bear tem uma razão de ser, seja para
um aprendizado mais profundo no futuro, seja para exercitar um
conceito recém aprendido. Assim, a Maple Bear consegue trazer às
escolas brasileiras o melhor da metodologia canadense.
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“The school’s methodology
welcomes and integrates
foreign students very well,
as has been our case. In two
months, my son was already
talking in Portuguese well
and further improving his
English, which he already
spoke a little.”

JAVIER ALEXANDER
ULPINO
pai do Maurício (Year 2),
Maple Bear Alphaville

CANADA, A SUPERPOWER IN EDUCATION

MAPLE BEAR SP JARDINS

WHAT MAKES
CANADA A
SUPERPOWER
IN EDUCATION?
THERE ARE
SEVERAL FACTORS

Once again the Canadian
performance was a positive
highlight in PISA.
Conducted by the OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development), PISA
(International Student Assessment
Program) is a study carried out
in more than 70 countries to
analyze the quality of education.
It is one of the most respected
and comprehensive assessments
of the planet in this area, and
independently positions Canada
as a leader among Englishspeaking countries.
When analyzed in detail, Canada’s
regional results are even more
impressive. If provinces entered the
test as independent countries, three
of them would be among the top
five places in science, an impressive
performance.
But after all, what makes Canada
a superpower in education?
According to the OECD, this is due
to several factors.
The aspect of multiculturalism
and inclusion, for example, are
characteristics that contribute
much to this success. Even
with a culturally and ethnically
heterogeneous population, and
more than 300,000 immigrants

arriving annually through the
various official programs, Canada
is successful in building a model
that fosters understanding,
collaboration, and respect among
all individuals.
In addition, consistent investment in
teaching staff and teacher training
is considered the cornerstone of
the whole system, ensuring not only
high-performing teachers, but a
homogeneous dissemination of the
teaching across the entire territory
of the country.
Finally, a “learn-to-learn” approach
is emphasized in Canada, rather
than the simple transference of
information, which can quickly
become outdated or irrelevant.
The goal is always to educate
citizens prepared not only to act
in a world of fast and frequent
transformations, but to be
active members, leaders in their
communities.
It is worth noting that the Canadian
provinces have a great regional
independence in adopting
educational practices and policies,
which establishes a healthy race in
each country to obtain results from
each province in relation to the others.
A virtuous cycle of relentless pursuit
of excellence.

>> CANADIAN METHODOLOGY IN BRAZIL
If you draw a parallel with the education offered by Maple Bear, many
of the traits pointed out by the OECD are easily perceptible. Maple Bear
strongly invests in the training of its teachers and constantly reassesses
results in order to continuously improve.
The major investment in teaching children to read and write is reflected
by the libraries in each classroom, which provide students with daily
opportunities to improve their reading and text interpretation. Right from
the start, books are a pleasant part of the daily lives of students.
Another common trait is the importance that the students’ parents assign
to education: the better the education, the greater the professional
possibilities in the future.
Equal opportunity is also part of Maple Bear’s philosophy: Brazilian
or foreign students and their singularities are welcomed in the school
environment, so that they can fully develop their potential.
Attention is always given to consistency: each activity that students
participate in at Maple Bear has a purpose, whether to be studied more
in depth in the future or to exercise a recently learned concept. Thus,
Maple Bear successfully brings the best of the Canadian methodology to
Brazilian schools.
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OVERCOMING

THE MAPLE BEAR
CHALLENGE
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O DESAFIO MAPLE BEAR
A Maple Bear, mesmo amplamente
reconhecida pelo seu elevado
padrão de qualidade, continua
com a mesma dedicação
e compromisso: oferecer a
excelência de um dos melhores
sistemas educacionais do
mundo, por meio da metodologia
canadense, de maneira relevante
para a cultura local. Não apenas
no Brasil, mas em cada uma das
300 escolas Maple Bear que
existem em 16 diferentes países.
A educação bilíngue de alta
qualidade oferecida pela Maple
Bear se sustenta sobre quatro
pilares: a aplicação consistente

da metodologia canadense; o
treinamento intensivo pelo qual
todos os professores passam,
constantemente; o programa
educacional; e a certificação
de qualidade.
Para vencer o desafio de garantir
excelência educacional em uma
área tão ampla, é preciso envolver
toda a comunidade ao redor de um
só objetivo comum. Pais, alunos e
professores são partes fundamentais
de uma mesma estrutura. Para que
tudo isso funcione de verdade, a
comunicação tem que ser eficiente;
o treinamento, contínuo; e a inovação
no programa educacional, constante.

Na Maple Bear, a excelência é,
mais que um conceito abstrato,
uma busca constante que está em
cada atitude, cada ensinamento,
cada atividade realizada dentro e
fora da sala de aula.
Por isso, desde a organização dos
espaços físicos até o treinamento
dos professores, passando pelas
atividades que realizamos, tudo
na escola tem uma razão de ser,
para que os alunos tornem-se
protagonistas de suas próprias
histórias, por meio de escolhas
conscientes não apenas para si,
mas também para a sociedade na
qual estão inseridos.

MAPLE BEAR LONDRINA
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THE MAPLE BEAR CHALLENGE
Even though widely recognized for
its high quality standards, Maple
Bear perseveres in its dedication and
commitment: to provide education
based on the excellence of one of the
best educational systems in the world,
through the Canadian methodology,
in a way that is relevant to the local
culture. Not only in Brazil, but in each
one of the 300 Maple Bear schools
that exist in 16 different countries.
The high quality bilingual education

TUDO NA
ESCOLA TEM
UMA RAZÃO
DE SER
EVERYTHING
AT OUR
SCHOOLS HAS
A PURPOSE
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offered by Maple Bear is based
on four main aspects: consistent
application of the Canadian
methodology; intensive training that
all teachers constantly undergo; the
educational program;
and quality certification.
To achieve the challenge of ensuring
educational excellence in such a
broad area, it is necessary to rally
the entire school community around
one common objective. Parents,

students and teachers are essential
parts of the same structure. For all
of this to truly work, there must be
efficient communication, continuous
training and constant innovation in the
educational program.
At Maple Bear, excellence is more
than an abstract concept. It is the
ceaseless pursuit of excellence,
found in every attitude, teaching
and activity conducted inside and
outside the classroom.

MAPLE BEAR MANAUS
MAPLE BEAR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

>> METODOLOGIA CANADENSE NO BRASIL
A Maple Bear traz para a realidade
sociocultural do Brasil a metodologia
canadense, que se baseia na
descoberta, experimentação e resolução
de problemas na prática. De acordo com
esses princípios, o ensino tradicional,
baseado em decorar fatos e fórmulas,
dá lugar a uma educação instigante, que
incentiva o aluno a explorar o ambiente
que o cerca para encontrar respostas a
questões realmente relevantes para o
seu cotidiano.
Entretanto, cientes do contexto
da educação brasileira, não nos
descuidamos das exigências da Lei
de Diretrizes e Bases, que orienta as
condutas educacionais em relação aos
assuntos a serem tratados em todas as
escolas do Brasil, de acordo, inclusive,
com demandas como o Enem e os
melhores vestibulares. Mas, na
Maple Bear, tudo é feito para que os
alunos compreendam verdadeiramente
o que é ensinado, para que possam
levar e usar esse conhecimento e essas
habilidades ao longo de suas vidas.

>> CANADIAN METHODOLOGY IN BRAZIL
Maple Bear applies to the Brazilian
sociocultural context the Canadian
methodology, which is based on discovery,
experimentation and solving problems, to
Brazil’s sociocultural reality. On the basis
of these principles, traditional teaching
methods, based on facts and formulas,
are replaced by thought-provoking
education, which encourages students to
explore the environment around them
to find answers to questions that are truly
relevant to their daily lives.
Mindful of the Brazilian educational
context, we do not neglect the
requirements of the National Education
Guidelines and Framework Law, which
guides the educational issues to be
covered in the country’s schools and also
meets the needs of the Enem (National
Secondary Education Examination) and
the best college entrance exams. However,
at Maple Bear, every effort is made so that
students will really understand what is
being taught, in order to take and use this
knowledge and these skills throughout
their lives.
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PRONTOS PARA UM NOVO MUNDO

O que uma criança precisa saber hoje para que, no futuro,
possa ser bem-sucedida profissional e pessoalmente,
como um membro atuante da sociedade?
Como não sabemos o que o futuro trará, para a
Maple Bear a resposta a essa pergunta é: aprender a
aprender. Se a criança tiver autonomia para aprender
a adquirir conhecimento, ela estará pronta para
enfrentar qualquer desafio e navegar com confiança
em um mundo de transformações velozes e amplas.
Treinar professores, oferecer materiais didáticos
atualizados e modernos e trazer o contexto mundial
para dentro da sala de aula são ações com um
objetivo único e bem definido: preparar nossos alunos
para que sejam pessoas capazes de interagir e
melhorar o mundo ao seu redor.
Queremos que nossos alunos possam assimilar
as muitas novidades tecnológicas que surgem
diariamente, participando de um mundo cada
vez mais conectado e com menos fronteiras, com
desafios como imigração, aquecimento global, novas
profissões e áreas de conhecimento.
Determinantes nesse processo, os professores da
Maple Bear são treinados para construir estratégias
a fim de implementar o programa dentro da
metodologia e de maneira personalizada para cada
grupo de alunos. É o potencial de aprendizado de
cada estudante que nos inspira a entender o que é
mais apropriado de acordo com seus interesses e o
contexto em que vivem.

PREPARED FOR A NEW WORLD
What do children need to know today so that, in
the future, they can be successful personally and
professionally, as active members of society?
Since no one knows what the future holds, Maple Bear’s
answer to this question is: learn to learn. If children are
given the freedom to learn and acquire knowledge, they
will be prepared to face whatever the challenge and
confidently navigate their way in a world of rapid and
broad transformations.
Training teachers, providing up-to-date and modern
educational material and bringing the international
context into the classroom are actions with one, welldefined objective: prepare our students so that they can
interact with and improve the world around them.
We want our students to be able to assimilate the
latest technological developments that arise daily,
and participate in an increasingly connected world
that has fewer borders and faces challenges, such as
immigration, global warming, new professions and fields
of knowledge.
Key players in this process, Maple Bear teachers are
trained to develop strategies for implementing the
program within the methodology, in a personalized way
for each group of students. It is their potential to learn
that inspires us to come up with the most appropriate
approach, based on their interests and the context in
which they live.
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CRIATIVIDADE, COLABORAÇÃO E PENSAMENTO CRÍTICO
Se é o potencial que nos inspira,
vê-lo colocado em prática
nos honra. E, para exercitar
todo o potencial que trazem
consigo, nossos alunos recebem
estímulos diários, em atividades
individuais ou em grupos ligadas
a tudo o que eles aprendem
na Maple Bear. Tudo o que
é proposto tem uma função
dentro do programa, seja no
momento do aprendizado ou
nas próximas etapas,
quando esse conhecimento
será aprofundado.
Como a metodologia
canadense exercita a
exploração e incentiva a
busca por descobertas, três
ingredientes são fundamentais:
criatividade, colaboração
e pensamento crítico. Não
acreditamos que apenas
reproduzir conteúdos seja eficaz
para aprender. Então, não ter
medo de errar, saber que o erro
é parte do aprendizado e que
será acolhido é um incentivo
para a criatividade. Assim, os

alunos podem assumir, sem
medo, riscos intelectuais.
Criar conexões entre
assuntos, desenvolver ideias
e argumentação próprias e
contribuir para que quem está
ao seu lado faça o mesmo é
essencial. Pensar o mundo e
encontrar soluções, respeitando
as outras pessoas com quem
se convive, são habilidades que
fazem a diferença. Dentro e fora
da sala de aula.
Para que nossos alunos possam
conquistar autonomia, que
lhes permita escolher o melhor
caminho e intervir positivamente
na sociedade, comunicação e
raciocínio lógico são pontoschave. Dessa forma, o ensino na
Maple Bear coloca o português
e o inglês no mesmo patamar
de importância, para que seja
possível interpretar o contexto
em que o aluno se insere. A
matemática, por sua vez, vai
muito além da aplicação de
fórmulas: é uma maneira lógica
de compreender o mundo.

Assim, os alunos, desde
muito cedo, ficam aptos a
expressar, escrever e organizar
seu pensamento de forma
criativa, expondo de maneira
confiante suas ideias, dentro
de um ambiente seguro que
acolhe e é capaz de ouvir a
todos. Os professores, nesse
ambiente, têm o papel de dar
apoio aos alunos, ajudando-os
no desenvolvimento de suas
habilidades e apresentando
conteúdos relevantes que
servirão para que, no futuro,
eles lidem com um mundo
complexo, habitado por pessoas
com muito mais educação
formal que em outras épocas
e com a capacidade de
adaptarem-se aos mais
diversos ambientes e culturas.
Saber ouvir de outras pessoas
argumentos e informações
desconhecidas para que se
possa mudar de direção, se
for o caso, torna-os flexíveis,
uma característica cada vez
mais importante.

CREATIVITY, COLLABORATION AND CRITICAL THINKING
If potential is what inspires us,
seeing it put into practice is
an honor. To exercise all their
inherent potential, our students
receive stimuli daily, whether in
individual or group activities,
linked to everything they learn
at Maple Bear. Everything that
is proposed has a purpose
within the program, whether
at the time of learning or in
upcoming stages, when this
knowledge will be deepened.
Since the Canadian
methodology promotes
exploration and encourages
the pursuit of discoveries, three
ingredients are fundamental:
creativity, collaboration and
critical thinking. We do not
believe that merely reproducing
content is effective for learning.
Not being afraid to make
mistakes, knowing that errors
are part of the learning process
and that they will be welcomed
is an incentive for creativity. It

enables students to assume
intellectual risks without fear.
Creating connections between
issues, developing ideas and
arguments, and helping those
next to you do the same, is
essential. Thinking about the
world and finding solutions,
respecting the people with
whom you interact are skills
that make a difference,
both inside and outside the
classroom.
Communication and logical
reasoning are crucial for our
students to gain autonomy
and be able to choose the best
path and intervene positively
in society. Therefore, Maple
Bear education attributes the
same degree of importance
to Portuguese and English, so
that students will be able to
interpret the context in which
they are inserted. Mathematics,
in turn, goes far beyond simply
applying formulas: it is a logical

way of understanding the world.
Thus, from an early age,
students are prepared to
express themselves, write
and organize their thoughts
creatively, and confidently
present their ideas, within a safe
environment that is welcoming
and listens to everyone. In
this environment, the role of
teachers is to provide support to
students, helping them develop
their abilities and introducing
relevant content. This will help
them, in the future, to deal with
a complex world, inhabited by
people with much more formal
education than in times past,
and be equipped to adapt to
a wide variety of settings and
cultures. Knowing how to listen
to other people’s arguments
and receive new information,
in case a change of direction is
needed, builds flexibility and is
an increasingly important skill
in today’s world.
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TREINAMENTO
O educador tem papel central no
modelo de ensino da Maple Bear.
Por isso, a escola oferece
treinamento constante para
que professores, diretores e
coordenadores se aprimorem e
possam atuar da melhor maneira
em sala de aula. O “Initial Training”
é o treinamento inicial, oferecido
às novas escolas Maple Bear a
serem inauguradas, para que o
corpo docente tenha um primeiro
contato com os materiais, o
programa e a metodologia.
Currículo, avaliação e gestão
da sala de aula são assuntos
presentes e relevantes.
Os treinamentos “In School”
acontecem anualmente dentro
das escolas e são ministrados
por educadores canadenses
e brasileiros, com o objetivo
de reiterar pontos importantes
do currículo, boas práticas a
serem aplicadas na sala de aula
e outros tópicos. O “In School”
pode ser em inglês ou em
português, tem duração de até
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12 semanas e envolve dezenas
de educadores.
O “Central Training” acontece
duas vezes por ano, no período
em que os alunos estão de férias.
O objetivo é reunir professores
de várias escolas Maple Bear
para que troquem experiências,
aprendam entre si e reforcem
pontos relevantes do currículo,
além de abordar temas que
ajudarão a lidar com o cotidiano
escolar. Essa é a oportunidade
para reforçar a filosofia de
ensino, as práticas educacionais
e as estratégias para que a
metodologia possa ser aplicada
com os melhores resultados.
Além desses, a Maple Bear
ainda realiza treinamentos
para coordenadores novos e
experientes. O primeiro conta
com a presença de profissionais
brasileiros e canadenses e tem
como objetivo explicar qual é o
papel do coordenador na escola.
Para os experientes, o foco está
em reforçar e discutir temas como

avaliação, report cards e outros
aspectos do programa.
Os workshops de transição,
destinados a diretores e
coordenadores, também se
encaixam no programa de
treinamento. Eles acontecem um
ano antes de uma escola Maple Bear
começar o planejamento para
oferecer uma nova fase do ensino
(Fundamental I ou II) e também
o Intermediate Kindergarten –
quando as crianças começam a
ter parte das aulas em português.
Nesses workshops são discutidos
temas como programa, carga
horária, estruturação das turmas
e método de avaliação.
A convenção de professores é
outro instrumento importante
de treinamento. No evento,
professores de todo o Brasil
trocam experiências e apresentam
trabalhos e iniciativas de boas
práticas, compartilhando ideias
de como envolver os alunos e
apresentar aspectos do programa
em cada série.

TRAINING
Educators play a central role in
Maple Bear’s teaching model.
For this reason, schools provide
constant training for Teachers,
Principals and Coordinators to
improve their skills and operate the
best way possible in the classroom.
Initial training is given to all new
Maple Bear schools that will open,
to acquaint the teaching staff
with the materials, program and
methodology. The curriculum,
assessments and classroom
management are timely and
relevant issues.
In-school training takes place
annually and is administered by
Canadian and Brazilian educators,
to highlight important points from
the curriculum, good practices
to be applied in the classroom
and other topics. The In-school
training, which may be in English
or Portuguese, lasts up to 12 weeks
and involves dozens of educators.

Central training occurs twice a year
during the periods when students
are on holidays. The objective is
to bring together teachers from
various Maple Bear schools to
share experiences, learn from each
other and drive home important
points from the curriculum, as well
as address topics that help deal
with everyday school life. It provides
an opportunity to bolster the
teaching philosophy, educational
practices and strategies so that the
methodology can be applied with
better results.
Maple Bear also gives training to
new and experienced directors
of studies. In the training for
the first, there are Brazilian and
Canadian professionals, and its
objective is to explain the role
of the director of studies in the
school. For experienced directors of
studies, the focus is on reinforcing
and discussing topics such as

assessments, report cards and other
aspects of the program.
Transition workshops, for Principals
and Coordinators, are also part
of the training program. They take
place one year before a Maple Bear
school starts the planning process
to offer a new educational stage
(Elementary, Middle Years or High
School), as well as Intermediate
Kindergarten – when children
begin to have part of their classes
in Portuguese. Topics such as
the program, class hours, class
structures and assessment methods
are discussed in these workshops.
The teachers’ convention is another
important training instrument. At
this event, teachers from across
Brazil share experiences and
present projects and initiatives
related to good practices, sharing
ideas on how to involve students
and present aspects of the program
for each grade.
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“Quando eu e minha esposa
decidimos colocar nossa
filha Elena na escola,
passamos a ponderar as
nossas expectativas quanto
ao ensino, pedagogia e
principalmente a questão
do idioma. Na Maple Bear
SP Alto de Pinheiros, a
proposta de aprendizado,
como foi apresentada,
despertou nosso interesse.
Em 2016, estivemos
nos EUA e nossa filha
nos encheu de orgulho,
revelando uma capacidade
surpreendente de se
comunicar em inglês. Ela se
mostrou capaz de entender,
responder, e sobretudo,
estabelecer diálogos
completos em inglês”.
“When my husband and I
decided to put our daughter
in the school, we started
looking at our expectations
as far as the teaching,
education and especially
the language issue. At Maple
Bear Alto de Pinheiros, the
way the teaching proposal
was presented really
sparked interest. In 2016,
we were in the United States
and our daughter made us
so proud, demonstrating
an astonishing ability to
communicate in English.
She was able to understand,
respond and engage in
complete dialogues
in English.”

FAMÍLIA BULBARELLI
pais da Elena
(Jr. Kindergarten),
Maple Bear Alto de Pinheiros
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MAPLE BEAR GUARULHOS

PROGRAMA MAPLE BEAR
Com treinamento constante, os
professores são preparados para
colocar em prática o Programa
Maple Bear, que é o conjunto de
conteúdos, atividades e práticas
de sala de aula que compõem o
processo de aprendizagem. Ele
é completo, profundo e
totalmente fundamentado na
metodologia canadense.
O programa Maple Bear é
desenvolvido pelos mais
experientes educadores
canadenses e brasileiros, que
garantem não somente a aplicação
do currículo exigido pelo MEC, mas
que a construção do conhecimento
ocorra de forma viva e dinâmica.
Para implementá-lo, as escolas
recebem suporte contínuo de
educadores canadenses. Eles estão
em constante contato com os
professores da Maple Bear. Vêm ao
Brasil, compartilham experiências e
apoiam a aplicação da metodologia
em cada escola.
O programa passa por
aprimoramento constante para
garantir sua atualidade e relevância,

levando em consideração os temas
mais importantes. Ele tem por
finalidade estimular a autonomia
dos alunos, desenvolvendo
habilidades, contemplando todo o
currículo obrigatório e indo além.
Para isso, ele privilegia a vivência
prática que, aliada à teoria, cria as
bases do conhecimento. Todas
as atividades propostas têm uma
razão de ser. A intencionalidade é
uma bússola que indica se tudo
está sendo feito de acordo com
o objetivo traçado. Por isso as
atividades desenvolvidas primeiro
apresentam conceitos mais
simples, que com o decorrer do
tempo são aprofundados em todas
as disciplinas e séries escolares.
Desenvolver as habilidades
cognitivas em duas línguas
ao mesmo tempo é um dos
aspectos centrais do programa.
O “bilinguismo de verdade” não
privilegia uma ou outra língua. Ele
desenvolve ambas, ao mesmo
tempo, com o objetivo de dar ao
aluno uma nova perspectiva de
interpretação do mundo.

“Ter Rodrigo estudando em
uma escola de tal prestígio,
como a Maple Bear, nos
completa como pais.
Sabemos que a educação de
nosso pequeno é de grande
valor para o futuro adulto
que ele se tornará. Rodrigo
é apaixonado por línguas no
geral e aprender inglês na
metodologia canadense da
Maple Bear só fez o amor
dele pela língua crescer.
Temos certeza de que
fizemos a escolha certa”.

MAPLE BEAR PROGRAM
Through constant training,
teachers are prepared to put into
practice the Maple Bear program,
comprised of the content,
activities and classroom
practices that make up the
learning process. It is based
completely on the Canadian
methodology.
The Maple Bear program is
developed by highly experienced
Canadian and Brazilian
educators who ensure not only
the application of the curriculum
required by the Brazilian Ministry
of Education, but also that the
building of knowledge occurs in a
lively and dynamic way.
To implement the program, the
schools receive ongoing support
from Canadian educators, who
are in regular contact with Maple
School teachers. They come to
Brazil, share experiences and
provide support for applying the
methodology in each school.
The program undergoes constant
improvement to ensure that it is
up to date and relevant, taking

into consideration the most
important themes. Its purpose
is to promote the independence
of students and develop skills,
encompassing the entire required
curriculum and more. To this
end, it focuses on practical
experience, combined with theory,
to create bases of knowledge.
All proposed activities are for
a specific reason. Intentionality
is a compass that indicates
whether everything is being done
according to the intended goal.
Therefore, the first activities
present simpler concepts
which, over time, are explored
more deeply in all subjects
and grades.
Developing cognitive skills in
two languages simultaneously
is one of the core aspects of the
program. True bilingualism does
not promote one language over
the other. It develops both at
the same time, with the goal of
providing students with a new
perspective for interpreting
the world.

“Having Rodrigo study in
such a prestigious school, like
Maple Bear, is tremendous
for us as parents. We know
that our child’s education is
of great value for the future
adult he will become. Rodrigo
is crazy about languages
in general and learning
English with Maple Bear’s
Canadian methodology
has only made his love for
languages grow. I’m sure we
made the right choice.”

GISELE DOMINGOS VIVAS
mãe do Rodrigo
(Intermediate Kindergarten),
Maple Bear Curitiba
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QUALITY ASSURANCE
Para garantir a qualidade do ensino de cada escola Maple Bear, existe
o “Quality Assurance”, uma certificação central que assegura que
todas as escolas estejam em conformidade com os rigorosos padrões,
políticas e determinações responsáveis por garantir um ensino e uma
experiência educacional do mais elevado nível. Os responsáveis por esse
programa são os mais de 60 educadores canadenses que visitam escolas
semestralmente com o objetivo de inspecionar, conhecer as boas práticas
e dar suporte ao crescimento.
Eles possuem um detalhado checklist de avaliações sobre segurança,
estrutura física da escola, organização, recursos, implementação adequada
do programa e crescimento da instituição. Para tanto, os responsáveis
conversam com alunos e professores, conhecendo a fundo o ambiente
escolar. Cada escola aprovada nos variados quesitos que o “Quality
Assurance” leva em conta é reconhecida anualmente pela certificação.
Com isso, a Maple Bear segue no desafio de superar as expectativas dos
pais e de oferecer aos alunos um ensino de excelente qualidade.

“Eu gosto do
comprometimento com
o aluno que vai além do
ensino! Ele é respeitado
na sua íntegra primeiro
como ser humano! Por
isso sou apaixonada pela
Maple Bear!”.
“I like the commitment
toward students that
goes beyond teaching!
They are respected in their
wholeness, first of all as
human beings! For this
reason, I love Maple Bear!”

QUALITY ASSURANCE
To ensure the educational quality of every Maple Bear school, there is a
Quality Assurance certificate to ensure that all the schools comply with
the strict standards, policies and specifications designed to guarantee an
educational experience of the highest level. More than 60 Canadian educators
are responsible for this program. They visit schools every six months in order to
inspect, get to know good practices, and provide support for growth.
They have a detailed checklist to assess safety, the physical structure of the
school, organization, resources, adequate implementation of the program and
growth of the institution. These educators talk with students and teachers to
learn about the school environment in depth. Every school that is approved in
the various areas assessed by Quality Assurance receives annual certification.
This keeps Maple Bear challenged to consistently exceed parents’
expectations and provide students with excellent quality education.

ANA CLAUDIA LIMA
mãe da Ava (Year 4)
e da Jade (Year 2),
Maple Bear Anápolis

Santa Bárbara d’Oeste/ Americana

2018
Chaim Zaher
Maple Bear Brasil
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Rodney Briggs
Maple Bear Global Schools

MAPLE BEAR RIO BRANCO
MAPLE BEAR SANTO ANDRÉ

“Estou encantada com a
rapidez com que meu filho,
de apenas 1 ano e 3 meses,
tem se desenvolvido
desde quando entrou na
Maple Bear. Em todas as
áreas tem sido um salto
no seu desenvolvimento.
O ambiente estimulador,
lúdico e interdisciplinar
colaboram para esse
crescimento. Tenho muita
confiança nos profissionais
da Maple Bear, que
tratam com muita
responsabilidade e zelo o
filho e todas as crianças.
I’m delighted with how
quickly my daughter,
who is only 15 months
old, has developed
since she started going
to Maple Bear. He has
made a leap in her
development in all areas.
The stimulating, playful
and interdisciplinary
environment collaborates
with this growth. I really
trust the Maple Bear
professionals, who treat
our son and all the children
with responsibility and
dedication.
BRUNA ABREU
mãe do Davi
(Early Toddler),
Maple Bear Teresina
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THE BILINGUAL

AND THE FLUENT
BENEFÍCIOS DO BILINGUISMO VÃO ALÉM DA
PROFICIÊNCIA EM DOIS IDIOMAS
Falar mais de uma língua traz benefícios até para
a saúde, segundo estudos

CRIANÇAS
BILÍNGUES SÃO
CAPAZES DE
VER A MESMA
SITUAÇÃO
DE VÁRIAS
MANEIRAS
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Há quase cinco décadas, o Canadá
vem se desenvolvendo no ensino
bilíngue com ótimos resultados.
O PISA (veja matéria nas páginas
14 a 17), um dos mais respeitados
e abrangentes exames do
planeta, mostra o Canadá como a
primeira nação bilíngue do mundo
em qualidade de educação. A
Maple Bear, representante desta
metodologia de ensino no Brasil,
insere-se nesse contexto como
expoente dessa cultura, com mais
de 100 escolas no país.
Quando falamos em bilinguismo,
os benefícios vão muito além do
fato – por si mesmo relevante
– da formação de crianças
fluentes em dois idiomas. Ele
melhora várias funções mentais
importantes e incrementa
habilidades sociais. Segundo
recentes estudos em Montreal,
no Canadá, e da Universidade
Nacional de Cingapura, crianças
bilíngues mostraram-se melhores
na capacidade de se concentrar
e resolver tarefas. Quando são
solicitadas a mudar seu foco de
atenção, as crianças bilíngues
também fazem isso de forma mais
eficaz que as não bilíngues.

“Percebemos isso entre nossas
crianças, que, desde muito
pequenas, são encorajadas
a desenvolver a paixão pelo
aprendizado, posicionando-se
como o principal agente desse
processo, tendo o professor como
coach ou facilitador”, explica a
Diretora Pedagógica da Maple Bear
SP Jardins, Patricia Steter.
Focalizar e transferir a atenção
são habilidades críticas que
vão além do bilinguismo, pois
ajudam a aprender e a processar
informações rapidamente, não
apenas na escola, mas em
diversas situações da vida.
Crianças bilíngues são capazes
de ver a mesma situação de
várias maneiras, pois criam
conexões e têm habilidade de
perceber diferenças que vão
muito além da simples tradução.
Essa capacidade de pensamento
divergente ajuda os pequenos a
resolver problemas complexos. Da
mesma forma, quando solicitados
a resolver problemas que nunca
encontraram antes, as crianças
bilíngues superam seus pares
monolíngues na busca de
novas soluções.
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BENEFITS OF BILINGUALISM
EXTEND BEYOND PROFICIENCY
IN TWO LANGUAGES
Speaking more than one language has health
benefits, according to studies

BILINGUAL
CHILDREN ARE
ABLE TO SEE
THE SAME
SITUATION FROM
DIFFERENT
PERSPECTIVES

For almost five decades, Canada
has been providing bilingual
education with excellent results. PISA
(Program for International Student
Assessment - see article on pages 14
to 17), one of the most respected and
comprehensive tests in the world, ranks
Canada as the leading bilingual nation
in the world in quality of education.
Maple Bear, the representative of this
teaching methodology in Brazil, is an
exponent of this culture, with over
100 schools in the country.
Bilingualism, however, is an
advantage that extends beyond
becoming fluent in two languages
– which in itself is no small feat. It
improves various mental functions
and enhances social skills. According
to recent studies in Montreal,
Canada, and the National University
of Singapore, bilingual children have
a greater ability to concentrate and
solve tasks. When asked to shift their
focus of attention, bilingual children
are able to do so more effectively

>> BILINGUISMO NA MAPLE BEAR
O estudo de línguas é um meio para explorar e
compreender outras culturas. “Na Maple Bear o aluno
é encorajado a desafiar seus limites”, completa a
Diretora Pedagógica da Maple Bear SP Jardins.
Em todas as escolas da Maple Bear, as crianças
aprendem o segundo idioma como aprendem
o idioma materno, de maneira natural. “O que
se ensina nas escolas Maple Bear é o que os
canadenses ensinam no Canadá. Aprendemos as
melhores práticas e reproduzimos aqui no Brasil.
Nossas crianças adquirem o inglês de forma
natural, assim como aprenderam o português,
respeitando certos estágios como ouvir,
compreender, falar, ler e escrever”, explicam
Suzy Hassem e Fabio Andrade, Diretores da
Maple Bear Rio Branco. O conteúdo é ensinado por
meio de unidades temáticas que envolvem o aluno,
permitindo-o ampliar o vocabulário ao mesmo
tempo que aprofunda o seu conhecimento.
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than non-bilingual children.
“We’ve noticed this among our
students who, from a very young
age, are encouraged to develop a
passion for learning and be the main
agents in this process, with teachers
serving as coach or facilitators,”
explains the Principal of Maple Bear
Jardins, Patricia Steter.
Focusing and transferring attention
are skills that reach beyond
bilingualism, since they help you
to learn and process information
quickly, not only at school, but in
different situations throughout life.
Bilingual children are able to view the
same situation from various angles,
since they create connections and have
the ability to perceive differences that go
beyond mere translation. This divergent
thinking skill helps children solve
complex problems. Similarly, when
asked to solve problems they have
never encountered before, bilingual
children outdo their monolingual peers
in the quest for new solutions.

>> BILINGUALISM AT MAPLE BEAR
The study of languages is a vehicle for
exploring and understanding other cultures.
“At Maple Bear, we encourage students to
challenge their limits” adds the Principal of
Maple Bear Jardins.
In all Maple Bear schools, children learn a
second language alongside their mother
tongue, in a natural way. “What is taught in
Maple Bear schools is what Canadians teach
in Canada. We learn the best practices and
reproduce them here in Brazil. Our children learn
English naturally, in the same way they learned
Portuguese, respecting certain stages, such
as listening, understanding, talking, reading
and writing,” explain Suzy Hassem and Fabio
Andrade, from the Maple Bear Rio Branco. The
content is taught through thematic units that
involve the students, enabling them to expand
their vocabulary as they deepen their knowledge.

MAPLE BEAR É
REFERÊNCIA EM
BILINGUISMO EM
EVENTO DE EDUCAÇÃO

MAPLE BEAR IS
BENCHMARK IN
BILINGUALISM
AT EDUCATION EVENT

A Bett Educar, a maior feira internacional de educação
da América Latina, contou com a Maple Bear
como palestrante em evento que apresentou a
metodologia e os diferenciais do ensino canadense
para um público novo, de educadores e professores.
Representada pelo Diretor Acadêmico Associado,
William Morgan, a Maple Bear compartilhou seu
know-how com um público especializado, mostrando
como o método canadense é capaz de inovar e
acrescentar relevância à educação brasileira.

Maple Bear participated as keynote speakers at
Bett Educar, the largest international education
fair in Latin America, presenting the Canadian
methodology and its differences to a new
audience of educators and teachers. Represented
by William Morgan, Associate Academic
Director, Maple Bear shared its know-how with
a specialized public, demonstrating how the
Canadian method can innovate and enhance
Brazilian education.
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CANADÁ CELEBRA
150 ANOS DE SUA
INDEPENDÊNCIA
Conheça um pouco da história
e do papel do Canadá no
cenário brasileiro e mundial

THE BEAR - Qual a importância
do Canada Day para os
canadenses?
Stéphane Larue - O Dia do
Canadá celebra a Confederação
do Canadá: a união do território
que fez do Canadá o país que ele
é hoje. Desde então, celebramos
nossa identidade canadense
compartilhada e nos orgulhamos
de tudo aquilo que conquistamos
juntos. Nós somos um testemunho
do fato de que uma nação
próspera e esperançosa pode ser
tão unida quanto diversa.
THE BEAR - As comemorações
dos 150 anos do Canadá
mostram o grande
desenvolvimento que uma nação
tão jovem pode alcançar. Quais
os segredos para esse alto grau
de desenvolvimento do país?
Stéphane Larue - O país tem
uma história muito mais longa,
começando com os povos
indígenas e depois evoluindo
através de séculos de imigração.
Hoje, a diversidade é nossa força.
O multiculturalismo nos permite
contribuir no cenário global, pois
canadenses de diferentes origens
oferecem uma variedade de
perspectivas, ideias e habilidades.
THE BEAR - Qual o papel do
Consulado Geral do Canadá no
Brasil no estímulo à educação
e ao desenvolvimento conjunto
dos dois países?
Stéphane Larue - Por meio de
nossos escritórios no Brasil,
trabalhamos com funcionários
do governo brasileiro, empresas,
instituições e organizações

Em 2017, o Canadá esteve em festa. O país comemorou 150
anos desde que se tornou uma nação unificada. O chamado Dia
do Canadá (Canada Day) foi festejado com música e fogos. No
Brasil foram mais de uma centena de eventos comemorativos.
Como a Maple Bear é a representante do ensino
canadense no Brasil, não poderia deixar de fazer parte das
comemorações, realizando atividades com os alunos e
eventos como a primeira Terry Fox Run Brasil. A seguir, para
entendermos melhor a importância dessa data para o país, a
revista The Bear conversou com o Cônsul-Geral do Canadá
em São Paulo, Stéphane Larue.

não governamentais para
fomentar parcerias e apoiar o
desenvolvimento mútuo de
nossos países.
O Canadá promove educação
para os brasileiros. O Brasil foi a
sétima maior fonte de estudantes
internacionais no Canadá em
2017. De acordo com os números
mais recentes, 11.775 estudantes
brasileiros estudaram no Canadá
por seis meses ou mais em 2017,
um aumento de 28% em relação

SETE EM CADA
DEZ NOVOS
EMPREGOS
FUTUROS NO
CANADÁ EXIGIRÃO
EDUCAÇÃO
PÓS-SECUNDÁRIA:
É POR ISSO
QUE O CANADÁ
ESTÁ INVESTINDO
TANTO EM
EDUCAÇÃO

a 2016. O Canadá é o destino
número um para estudantes
brasileiros para estudar inglês e o
segundo destino para brasileiros
que querem estudar francês.
THE BEAR - Quais conselhos o Sr.
poderia dar ao Brasil para que
volte a crescer com maior força?
Stéphane Larue - O Brasil é uma
potência econômica com uma
população de mais de 200
milhões e um produto interno
bruto 25% maior que o do
Canadá. Há tantas oportunidades
no Brasil para o desenvolvimento
econômico, particularmente nos
setores agrícola e aeroespacial.
Do ponto de vista comercial,
as atuais negociações de livre
comércio entre o Canadá e o
Mercosul também são uma
grande oportunidade para os
dois países.
THE BEAR - Qual o papel da
educação na formação do
cidadão, em especial a
educação canadense?
Stéphane Larue - A educação
é incrivelmente importante
no Canadá. É vista como um
impulsionador do sucesso
econômico e da segurança
em todo o país. Sete em cada
dez novos empregos futuros
no Canadá exigirão educação
pós-secundária: é por isso
que o Canadá está investindo
tanto em educação. E valeu
a pena. De acordo com a
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Canadá é o país mais
bem-educado do mundo.
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CANADA CELEBRATES
150 YEARS OF
INDEPENDENCE
Learn a little about the history and
role of Canada in the Brazilian
and international context

THE BEAR - What is the
importance of Canada Day to
Canadians?
Stéphane Larue - Canada Day
celebrates the Confederation of
Canada: the uniting of the territory
that has made Canada into the
country that it is today. Since then,
we have celebrated our shared
Canadian identity and take pride
in all that we have accomplished
together. We are a living testimony
of a prosperous and promising
nation that can be so united and yet
so diverse.
THE BEAR – Canada’s 150th
birthday celebrations show
the remarkable development
that such a young country can
achieve. What are the secrets
of the country’s high degree of
development?
Stéphane Larue - The country
has a very long history, starting
with the First Nations and then
evolving through centuries of
immigration. Today, diversity is our
strength. Multiculturalism enables
us to contribute to the international
situation, since Canadians of
different origins can offer a variety
of perspectives, ideas and skills.
THE BEAR - What is the role of the
Consulate General of Canada in
Brazil in fostering education and
the joint development of the two
countries?
Stéphane Larue - Through our
offices in Brazil, we work with
Brazilian government officials,
companies, institutions and non-
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In 2017, Canada was partying. The country commemorated
its 150th birthday since uniting as a nation. Canada Day
was celebrated with music and fireworks. In Brazil, there
were more than 100 commemorative events.
Since Maple Bear is the representative of Canadian
education in Brazil, it obviously wanted to take part in the
commemorations, with activities for the students and events
such as the first Terry Fox Run Brazil. To understand the
importance of this date for the country, The Bear talked
with the Consul General of Canada in São Paulo,
Stéphane Larue.

governmental organizations to
foment partnerships and support
the mutual development of our
countries.
Canada promotes education for
Brazilians. Brazil was the seventh
largest source of international
students in Canada in 2017.
According to the most recent
figures, 11,775 Brazilian students
studied in Canada for six months

SEVEN OUT
OF EVERY TEN
FUTURE JOBS IN
CANADA WILL
REQUIRE POSTSECONDARY
EDUCATION:
IT IS FOR THIS
REASON THAT
CANADA INVESTS
SO MUCH IN
EDUCATION.

or more in 2017, representing a 28%
increase in relation to 2016. Canada
is the number one destination of
Brazilian students for studying
English and the second highest
destination for those wishing to
study French.
THE BEAR - What advice would
you give so that Brazil can start
growing more vigorously once
again?
Stéphane Larue - Brazil is an
economic power with a population
of more than 200 million and a
gross domestic product that is 25%
larger than Canada’s. There are
so many opportunities in Brazil for
economic development, particularly
in the agricultural and aerospace
sectors. From a commercial point
of view, the current free trade
negotiations between Canada
and Mercosur are also a great
opportunity for the two countries.
THE BEAR - What is the role of
education in the formation of
citizens, especially Canadian
education?
Stéphane Larue - Education is
incredibly important in Canada. It
is considered a driver of economic
success and security throughout
the country. Seven out of every ten
future jobs in Canada will require
post-secondary education: it is for
this reason that Canada invests so
much in education. It’s been worth
it. According to the Organisation
for Economic Cooperation and
Development, Canada is the most
educated country in the world.

CONHEÇA
A CULTURA
CANADENSE
DE PERTO

Um país tão jovem e já tão
desenvolvido merece ser visitado.
Ainda mais por famílias que
decidiram colocar seus filhos
em uma escola que valoriza a
metodologia e a cultura canadense.
Por isso, a Maple Bear tem uma
parceria com a Canadá Viagens,
que tem foco no turismo de família.
“O objetivo é permitir aos alunos
que usem, em escala ainda maior,
as habilidades que desenvolveram
durante seus estudos, ou seja,
o prazer em explorar, descobrir,
vivenciar, compartilhar e expandir
os horizontes.”, explica Frank
Barcellos, proprietário da Canadá

Viagens e diretor das escolas Maple
Bear Vitória e Vila Velha.
“Pouca gente sabe, mas é possível
fazer turismo no Canadá como se
faz na Disney. A Canadá Viagens,
em parceria com o maior parque
temático do país, Canada’s
Wonderland, e com exclusividade
do seu mascote Snoopy (que
no ano passado se naturalizou
canadense), oferece o jeito mais
incrível de viver uma verdadeira
Orlando Experiencie em Toronto, e
adicionando um toque de educação
com museus interativos e centro de
ciências, e tudo isso preparado para
as crianças”.

Saiba mais sobre a Canadá Viagens, acesse: www.canadaviagens.com.br

GET TO
KNOW
CANADIAN
CULTURE
UP CLOSE

Such a young and already so
developed country is worth visiting
– all the more so for families that
have decided to enroll their children
in a school that values the Canadian
methodology and culture. For this
reason, Maple Bear has a partnership
with Canadá Viagens, whose focus is
family tourism. “The goal is to enable
students to use, on an even greater
scale, the skills they have developed
during their studies, in other words,
the pleasure of exploring, discovering,
experiencing, sharing and expanding
their horizons,” explains Frank

Barcellos, owner of Canadá Viagens
and Principal of Maple Bear Vitória
and Maple Bear Vila Velha.
“Not many people know this, but you
can do tourism in Canada that is
similar to Disney. Canadá Viagens, in
partnership with the country’s largest
theme park, Canada’s Wonderland,
and its mascot Snoopy (who last year
became a Canadian citizen) offers
an incredible way to have a genuine
Orlando experience in Toronto, along
with a touch of education through
interactive museums and a science
center – all geared to children.”

Find out more about Canadá Viagens at: www.canadaviagens.com.br
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TERRY FOX RUN
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MAPLE BEAR REALIZA 1ª EDIÇÃO DA TERRY FOX
RUN NO BRASIL
By: DARRELL FOX
Como sou o irmão mais novo de
Terry Fox, eu recebi a oportunidade
e a honra de compartilhar essas
palavras. Eu fiquei encantado
e agradecido em ouvir que as
escolas Maple Bear iriam realizar
uma Terry Fox Run no Brasil,
oferecendo aos seus alunos a
oportunidade de aprender com a
história de esperança, coragem
e determinação de Terry Fox. A
Terry Fox Run foi realizada pela
primeira vez no Brasil graças a uma
iniciativa pioneira da Maple Bear,
organizadora oficial do evento,
como parte das comemorações
pelos 150 anos do Canadá e
contou com apoio do Consulado
Geral do Canadá em São Paulo e
da Câmara de Comércio BrasilCanadá (CCBC).
A corrida e caminhada reuniu
centenas de pessoas no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, com o
objetivo de conscientizar a população
sobre a importância da prevenção
do câncer e de divulgar os estudos
científicos sobre a doença.
Meu irmão, Terrance Stanley Fox,
nasceu em 1958 em Winnipeg e
viveu desde pequeno em Port
Coquitlam, a 30 minutos de
Vancouver. Era apaixonado por
esportes. Depois de muito praticar
basquete e corrida cross-country,
aos 19 anos foi diagnosticado
com osteosarcoma, um tipo raro
de câncer ósseo. Teve sua perna
amputada e os médicos lhe davam

50% de chance de sobrevida.
Ao longo de mais de 16 meses
de quimioterapia, Terry ficou
inconformado com as poucas verbas
investidas em pesquisa contra o
câncer no Canadá. Foi quando teve
a ideia de correr uma maratona
por todo o país para aumentar a
conscientização e doações para a
luta contra a doença.
Em 12 de abril de 1980, Terry
Fox começou sua Maratona da
Esperança, saindo de St. John’s, na
província de Newfoundland, com
o objetivo de arrecadar 1 dólar
para cada um dos 22 milhões de
canadenses.
Em 1980, na juventude dos meus
17 anos, me tornei o 3º membro da
Maratona da Esperança. Eu recebi
o incrível presente de testemunhar
o milagre que foi Terry correndo
quase uma maratona todos os
dias com uma perna artificial. Terry
provou a todos nós que as únicas
limitações que temos são aquelas
impostas por nós mesmos. Terry
não cruzou o segundo maior país
do mundo correndo por fama
e fortuna. Ele corria apenas e
simplesmente para acabar com o
sofrimento causado pelo câncer,
levantando dinheiro para pesquisas
sobre a doença.
Após 143 dias e 5.373 quilômetros,
Terry anunciou que teria que
adiar o resto da corrida porque
sentia dores no peito. Os médicos
descobriram que o câncer havia

se espalhado para seus pulmões.
Apesar de ter parado de correr,
as doações continuaram e um
total de 14.17 milhões de dólares
canadenses foram arrecadados.
Terry faleceu em 28 de junho de
1981, aos 22 anos.
Mas, como Terry dizia antes
de começar a correr, “Minha
missão não poderia ser egoísta.
Eu não poderia partir sabendo
que esses rostos e sentimentos
ainda existiriam ainda que eu
estivesse livre dos meus.” E foi
por isso que continuamos. Em
1982 criamos a Fundação Terry
Fox, que já levantou mais de 715
milhões de dólares canadenses
para pesquisas contra o câncer. A
Terry Fox Run é um evento anual
que acontece em muitas cidades
canadenses e em diversos países,
como Cuba, Hong Kong, Vietnã,
Emirados Árabes Unidos, Estados
Unidos e agora, Brasil.
Antes de seu falecimento, em 1981,
Terry já sabia que haveria uma
corrida anual em sua homenagem.
A Terry Fox Run é a continuação da
Maratona da Esperança e o legado
vivo de Terry. Nossa promessa para
Terry é que não descansaremos
até que o seu sonho de erradicar
o câncer, que se tornou o nosso
próprio sonho, seja alcançado.
Nossos sinceros agradecimentos
às escolas Maple Bear por se
juntarem a nós na realização dessa
missão global.

>> TERRY FOX RUN BRASIL
Entre os diversos acontecimentos que marcaram a primeira edição do evento no Brasil, destacou-se
a homenagem feita pela Embaixada do Canadá à Maple Bear, que, representada pelo Presidente,
Chaim Zaher, recebeu a medalha comemorativa de “Nobre Parceria”.
Foi também expressivo o número de escolas Maple Bear que aderiram à caminhada, com alegria
e entusiasmo. Um grande exemplo foi o time da Maple Bear SP Santana, em São Paulo, que,
composto por alunos, pais e professores, marcou presença com uniforme próprio e muitas fotos.
O Hospital do Câncer de Barretos, além de participar da corrida e caminhada, beneficiou-se dos
fundos arrecadados e ofereceu informações sobre a prevenção do câncer aos presentes.
Para encerrar a primeira Terry Fox Run Brasil e celebrar os 150 anos do Canadá, os participantes
puderam, logo após a caminhada, assistir a apresentações artísticas.
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MAPLE BEAR HOLDS 1
FOX RUN IN BRAZIL

EDITION OF THE TERRY
By: DARRELL FOX

As Terry Fox’s younger brother,
I have received the opportunity
and honor to share these words.
I am delighted and thankful to
hear that the Maple Bear Schools
will be holding a Terry Fox Run in
Brazil, offering their students the
opportunity to learn from Terry
Fox’s story of hope, courage and
determination. The Terry Fox Run
was held for the first time in Brazil
thanks to a pioneer initiative by
Maple Bear, the official organizer
of the event, as part of the
celebrations for Canada’s 150th
birthday. It also received support
from the Consulate General of
Canada in São Paulo and the
Brazil-Canada Chamber
of Commerce.
The run and walk drew hundreds
of people to Ibirapuera Park, in
São Paulo, to raise awareness
among the population about the
importance of cancer prevention
and to disseminate information
from scientific studies on the
disease.
My brother, Terrance Stanley Fox,
was born in 1958 in Winnipeg and
lived in Port Coquitlam, 30 minutes
away from Vancouver. From the
time he was small, he loved sports.
After playing a lot of basketball and
cross-country running, at 19 years
of age, he was diagnosed with
osteosarcoma, a rare type of bone

cancer. His leg was amputated and
the doctors gave him a 50% chance
of surviving.
Over the course of more than 16
months of chemotherapy, Terry
was disturbed by the insufficient
funds invested in cancer research
in Canada. That is when the idea
occurred to him of running a
marathon across Canada to raise
awareness and donations to fight
the disease.
On April 12, 1980, Terry Fox started
his Marathon of Hope, leaving
from St. John’s, in the province of
Newfoundland, in order to raise one
dollar for each one of Canada’s 22
million inhabitants.
In 1980, when I was 17, I became the
third member of the Marathon of
Hope. I received the incredible gift
of witnessing the miracle of Terry
running almost a marathon every
day with an artificial leg. He proved
to everyone that the only limitations
we have are those we impose upon
ourselves. Terry was not crossing
the world’s second largest country
in pursuit of fame and fortune. He
was simply just running to bring
an end to the suffering caused by
cancer, raising money for research
about the disease.
After 143 days and 5,373 kilometers,
Terry announced he would have to
put off the rest of the run because
he was feeling pain in his chest.

The doctors discovered that the
cancer had spread to his lungs.
Although he had stopped running,
the donations continued to arrive
and a total of CAD 14.17 million were
raised. Terry died on June 28, 1981,
at the age of 22.
However, Terry used to say before
starting to run, “My quest would not
be a selfish one. I could not leave
knowing these faces and feelings
would still exist, even though I
would be set free from mine.” And it
is for this reason that we continue.
In 1982, we created the Terry Fox
Foundation, which has already
raised more than CAD 715 million
for cancer research. The Terry Fox
Run is an annual event which takes
place in many Canadian cities and
in different countries, such as Cuba,
Hong Kong, Vietnam, the United
Arab Emirates, the United States
and now in Brazil.
Before his death in 1981, Terry
already knew there would be an
annual run in tribute to him. The
Terry Fox Run is the continuation
of the Marathon of Hope and
Terry’s living legacy. Our promise
to Terry is that we will not give
up until his dream of wiping out
cancer, which became our own
dream, is achieved. We offer our
sincere thanks to the Maple Bear
Schools for joining with us in this
global mission.

>> TERRY FOX RUN BRAZIL
Among the different activities that marked the first edition of the event in Brazil was a tribute by the
Embassy of Canada to Maple Bear which, represented by President Chaim Zaher, received the “Noble
Partner” commemorative medal.
A large number of Maple Bear schools joyfully and enthusiastically joined the walk. A good example
was the Maple Bear Santana team, in São Paulo, comprised of students, parents and teachers, who
came with their own outfits and took many photos.
The Barretos Cancer Hospital, apart from participating in the run and walk, benefited from the funds
raised and provided cancer prevention information to those present.
To wrap up the first Terry Fox Run Brazil and celebrate Canada’s 150th birthday, the participants
attended artistic presentations after the walk.
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MAPLE BEAR SP SANTANA

“A Terry Fox Run foi um
evento completo, que
proporcionou momentos
de prazer e alegria.
Uniu família e amigos,
alertando sobre um tema
de extrema importância
que é a prevenção e
tratamento do câncer!
Ficamos muito felizes em
participar e colaborar com
essa causa que também
nos move. Obrigada pela
oportunidade!”
“The Terry Fox Run was
a complete event, which
offered moments of leisure
and happiness. It brought
together family and
friends, and pointed out
the extreme importance
of cancer prevention and
treatment! We are very
happy to have participated
in and collaborated with
this cause that touches us
as well. Thank you for this
opportunity!
ALESSANDRA MADAZIO
mãe da Jullia (Nursery) e Bruno
(Intermediate Kindergarten),
Maple Bear SP Santana
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MAPLE BEAR

GLOBAL LEADERS
LIDERANÇA: HABILIDADE ESTIMULADA NA ESCOLA
E LEVADA PARA A VIDA
Mais que ensinar alunos,
formar cidadãos para a vida. Na
metodologia canadense, adotada
pela Maple Bear, o protagonismo
dos alunos é uma questão central.
Ter autonomia, ser agente de
transformação da sociedade em
que vive e liderar são habilidades
que a escola valoriza e ensina
desde as séries iniciais.
O método canadense estimula os
alunos a procurar por respostas, a
não agir passivamente e a analisar
as informações que recebem antes
de aceitá-las. Na Maple Bear, o
objetivo de educar está muito além

de ensinar as bases teóricas de
cada disciplina. Educar é fazer com
que cada aluno transforme-se em
um bom cidadão.
No Ensino Médio, as aulas de
liderança fazem parte do currículo,
para que os alunos possam ter
uma postura empreendedora,
de gestão de suas próprias vidas,
independentemente da profissão que
escolherem. Mas, muito antes disso,
os alunos têm experiências práticas
que os estimulam a desenvolver
liderança de uma forma ampla, tanto
na vida pessoal quanto na profissional.
“Desenvolvemos a liderança

estimulando o aluno a assumir
uma postura socialmente aceitável,
com reconhecimento de valores”,
afirma Richard Debre, Diretor da
Maple Bear Mogi das Cruzes. Essa
é a finalidade das assembleias e de
reconhecimentos como a “estrela
da semana”, que é escolhida por
crianças a partir dos dois anos de
idade. O reconhecimento vai desde
atitudes simples, como um aluno
que ajudou um colega de classe,
até mais complexas, que incluem a
intervenção do aluno na sociedade
que o cerca, por meio de ações
voluntárias, por exemplo.

LEADERSHIP: A SKILL NURTURED IN THE SCHOOL
AND APPLIED TO LIFE
More than just teaching students,
we shape citizens for living in
the world. Within the Canadian
methodology adopted by Maple
Bear, the issue of students assuming
active roles in their lives is crucial.
Having autonomy, being agents
of transformation of the society
in which they live and exercising
leadership are important attributes
that the school emphasizes and
teaches from the earliest grades.
The Canadian method encourages
students to seek for answers, not act
passively and analyze the information
they receive before accepting it. At
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Maple Bear, the goal of educating
is much more than teaching the
theoretical foundations of each
discipline. To educate means turning
each student into a good citizen.
During high school, leadership
classes are part of the curriculum
so that students can develop
enterprising attitudes and manage
their own lives, regardless of the
profession they choose. However,
long before this, students engage in
practical experiences that promote
and develop leadership in a broad
way, in both their personal and
professional lives.

“We develop leaders by
encouraging students to adopt
socially acceptable attitudes,
with recognition of values,” says
Richard Debre, Principal of the
Mogi das Cruzes Maple Bear. This
is the purpose of the recognition
assemblies, such as the “star of
the week,” who is chosen by the
students from the age of two and
on. Recognition ranges from simple
attitudes, such as a student who
helped a classmate, to more complex
ones, which include the intervention
of students in society, through
volunteer activities, for example.
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>> TRABALHO RECONHECIDO
Foi a partir desse desenvolvimento de liderança
na prática que Isadora Romero Brandalise, hoje
com 14 anos e aluna do 9º ano, representou
o Brasil no conselho global de adolescentes,
promovido pelo UNICEF, em Nova Iorque. O
projeto de Isadora abordava o tema “bullying”
de uma maneira diferente. “A ideia foi abordar as
pessoas que estão ao redor do acontecimento.
Porque, se não houvesse ‘plateia’, o agressor
não faria isso, porque não teria estímulo”, explica
Isadora. A repercussão foi grande. Isadora
conheceu crianças de outras partes do mundo,
também selecionadas para apresentar seus
projetos no UNICEF, e descobriu que não quer
que sua atuação pare nessa que já é uma
grande conquista. “O mais interessante é que
foi a primeira vez que uma criança elaborou um
projeto sobre e para crianças”, afirma.
Na Maple Bear Recife, crianças do Year 1 também
exercitam sua capacidade de liderança. No caso
delas, o projeto era discutir soluções para o lixo
encontrado nas ruas da cidade. “A reflexão foi tão
positiva que os alunos propuseram-se a escrever
uma carta ao prefeito para cobrar melhorias na
infraestrutura da cidade”, afirma o Diretor Eduardo
Carvalho. Outro grupo de alunos da escola
empenhou-se em arrecadar fraldas e leite para o
Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Recife.
Na capital pernambucana, também houve
reconhecimento. Lilia Pessoa, 10 anos, aluna do
Year 5, que estuda na Maple Bear desde os dois
anos de idade, recebeu o prêmio Ruby Stephenson
Memorial Award por seu alto grau de excelência
na língua inglesa. O prêmio foi concedido pela
Huron Street Jr. Public School, uma escola pública
de Toronto, onde Lilia fez o quarto ano. Dos 90
alunos, ela foi a única estudante estrangeira a
receber o reconhecimento. “Eu não esperava.
Fiquei surpresa porque sou brasileira e a grande
maioria dos alunos era canadense. Acho que é
porque estudo inglês desde pequena”.
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>> RECOGNIZED WORK
As a result of developing leadership in practice,
Isadora Romero Brandalise, a 14-year-old
student in Year 9, represented Brazil on the
global adolescent council, sponsored by UNICEF,
in New York. Isadora’s project addressed the
theme of bullying in a different manner. “The
idea was to focus on people who witness the
incident, because if there wasn’t an “audience”,
aggressors wouldn’t do it, since there would be
no stimulus,” explains Isadora. The impact was
significant. Isadora met children from other parts
of the world, who were also selected to present
their projects at UNICEF, and she discovered
that she does not want to limit her efforts to this,
which was already a major achievement. “The
most interesting aspect is that it was the first
time a child had created a project about and for
children,” she says.
At Maple Bear Recife, children in Year 1 also
exercise their leadership abilities. In their case, the
project involved discussing solutions for garbage
found in the streets of the city. “The outcome was
so positive that the students proposed writing a
letter to the mayor requesting improvements in the
city’s infrastructure,” says the Principal, Eduardo
Carvalho. Another group of students from the
school worked to collect diapers and milk for the
Children with Cancer Support Group of Recife.
In Recife, another student received recognition.
Lilia Pessoa, age 10, in Year 5, who has been
studying at Maple Bear since she was two years
old, received the Ruby Stephenson Memorial
Award for her high degree of excellence in the
English language. The award was conferred by
Huron Street Jr. Public School, in Toronto, where
Lilia did her fourth year. Of the 90 students,
she was the only foreign student to receive the
recognition. “I wasn’t expecting it. I was surprised
because I’m Brazilian and most of the students are
Canadian. I think it’s because I’ve been studying
English since I was young.”

MAPLE BEAR GLOBAL
SCHOOLS E UNICEF:
PARCERIA PARA
COMBATER A
EXCLUSÃO ESCOLAR

MAPLE BEAR GLOBAL
SCHOOLS AND UNICEF:
A PARTNERSHIP FOR
FIGHTING EDUCATIONAL
EXCLUSION

Proporcionar aos alunos Maple Bear acesso
a um dos melhores sistemas educacionais
do planeta nos enche de orgulho.
Sabemos, no entanto, que nem todas as
pessoas possuem as mesmas condições. Ao
contrário: muitas crianças no Brasil sequer têm
a oportunidade de frequentar uma escola.
E é para transformar esse quadro que o
UNICEF, por meio da iniciativa “Crianças
Fora da Escola”, realiza pesquisas para
identificar causas e propor planos de ação
para solução desse grave problema.
Tocada por essa iniciativa, a Maple Bear
Global Schools resolveu agir.
“Acreditamos que, para educar, é
necessário, acima de tudo, ser exemplo.
É preciso que a escola viva, de fato, o
conteúdo, as crenças e os valores que são
transmitidos em sala de aula”, afirma Robin
Pascoe, Diretora de Comunicação da
Maple Bear Global Schools.
Por isso, além de doar 100 mil dólares
canadenses para o projeto - recursos que
serão utilizados no Brasil - a Maple Bear
Global Schools iniciou uma parceria especial
com o UNICEF. Um trabalho abraçado com
carinho, e com potencial para transformar as
vidas de muitas crianças no futuro.

Providing Maple Bear students with access
to one of the best educational systems on
the planet fills us with pride.
We know, however, that not all people have
the same possibilities. On the contrary:
many children in Brazil do not even have the
opportunity to attend a school.
To transform this reality UNICEF, through
the “Children Out of School” initiative, has
created a special program, in order to
identify causes and propose action plans to
solve this serious problem.
Touched by this initiative, Maple Bear Global
Schools decided to act.
“We believe that, in order to educate, it is
necessary to be an example. The school
needs to live the contents, beliefs and values 
that are transmitted in each classroom, “says
Robin Pascoe, Director of Communication at
Maple Bear Global Schools.
So, in addition to donating 100,000
Canadian dollars to the project - resources
that will be used in Brazil - Maple Bear
Global Schools has entered into a special
partnership with UNICEF. A task embraced
with affection, and with the potential to
transform the lives of many children in
the future.
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SAFETY
// S E G U R A N Ç A
SEGURANÇA EM TODOS OS NÍVEIS
“Safety” e “Security”. As duas
palavras podem ser traduzidas, em
português, para “segurança”. Mas,
em inglês, “secure” se relaciona
a uma percepção de segurança
quase intangível e mais conceitual;
enquanto que “safe” tem uma
conotação mais concreta: é uma
palavra usada para descrever um
ambiente que segue normas de
segurança, sem colocar em perigo
as pessoas que estão nele. Nas
escolas Maple Bear, “safety” e
“security” têm a mesma importância
e são complementares.
As escolas têm como objetivo
criar um ambiente sem perigos
ou ameaças à saúde física das
crianças, ao mesmo tempo em
que transmitem a sensação

de que, dentro da escola, elas
estão protegidas e são livres
para experimentar, aprender e
se desenvolver. “Fazemos isso
planejando, supervisionando e
organizando todos os espaços da
escola constantemente, e assim
garantimos condições ideais para
as brincadeiras e aprendizados das
crianças”, afirma Maria João Leser,
Diretora da Maple Bear SP Jaguaré.
Na Maple Bear, segurança física,
psicológica e intelectual são vários
aspectos de um mesmo foco:
ajudar os alunos a desenvolverem
ao máximo seus potenciais, com
autonomia. Isso é possível porque
cada aluno é único e a escola
conhece essas singularidades.
“Nossos alunos não precisam apenas

estar em um ambiente protegido
fisicamente, que lhes dê condições
para estudar e brincar em segurança
e livres de acidentes, mas acima
de tudo nossos alunos precisam se
sentir emocionalmente confortáveis,
seguros, felizes e acolhidos dentro
da nossa escola”, explica Andréa
Tuma, Diretora da Maple Bear Belém.
Para que esse projeto de
segurança seja bem-sucedido,
todos participam ativamente
dele. Professores e funcionários
participam de treinamentos
constantes, sobre os procedimentos
de entrada e saída de alunos,
evacuação em caso de incêndio e
primeiros socorros. As famílias são
constantemente informadas sobre
os procedimentos adotados.

SAFETY AND SECURITY AT ALL LEVELS
“Safety” and “security”: These
two words can be translated
into Portuguese using the word
“segurança”. However, in English,
“secure” is related to an almost
intangible, more conceptual
perception of security, whereas
“safe” has a more concrete
connotation: it is a word used to
describe an environment that
follows safety standards, without
putting at risk the people within the
environment. At the
Maple Bear schools, “safety” and
“security” have the same importance
and are complementary.
The goal of the schools is to create
an environment without danger
or threat to the physical health of
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the children, while also creating a
sensation that, inside the school, the
children are protected and are free
to experiment, learn and develop.
“We do this by constantly planning,
supervising and organizing all the
spaces of the school to ensure ideal
conditions for children’s games and
learning,” says Maria João Leser,
Principal of Maple Bear Jaguaré.
At Maple Bear, physical safety
and psychological and intellectual
security are various aspects within
the same focus: help students
develop their potential to the
utmost, with autonomy. This is
possible because every student is
unique and the school understands
their singularities. “Our students do

not only need to be in a physically
protected environment that provides
them with the conditions to study
and play in safety and free from
accidents, but above all, our
students need to feel emotionally
comfortable, safe, happy and
welcome within our school,”
explains Andréa Tuma, Principal
of Maple Bear Belém.
To make this safety project
successful, everyone actively
participates in it. Teachers and
staff receive continuous training
about student entry and exit
procedures in case of fire, in
addition to first aid. The families
are constantly informed of the
procedures adopted.

dma.tech/br
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MAPLE BEAR NITERÓI

MAPLE BEAR UBERLÂNDIA
MAPLE BEAR SP POMPÉIA

MAPLE BEAR BELÉM
MAPLE BEAR SP PACAEMBU

MAPLE BEAR MOGIANA

SEGURANÇA INTELECTUAL, PSICOLÓGICA
E EMOCIONAL
Na Maple Bear, o ambiente acolhedor estimula
a criação de laços de confiança entre alunos,
professores e funcionários e ajuda a estabelecer
o respeito entre eles de maneira natural,
com afetividade.
Para os alunos menores, receber com afeto, criar
uma rotina consistente e enriquecedora também
é parte da estratégia de oferecer segurança.
Já os alunos maiores, nesse ambiente, sabem
que suas ideias serão valorizadas e, por isso,
aprendem a expor seus pontos de vista com
liberdade, sem medo de errar e de serem punidos
por isso. Na Maple Bear, o erro é encarado como
uma oportunidade para o aprendizado. “Ao se
sentirem acohidos, nossos alunos se expressam
com mais facilidade, seguros quanto à capacidade
de resolução de problemas”, acredita Maria
João. Na Maple Bear SP Jaguaré, acontecem
treinamentos com foco em “Disciplina Positiva” e
“Autorregulação”, para ensinar com delicadeza e
firmeza e promover a autonomia da crianças.
A valorização da criatividade nas atividades
propostas dentro e fora da sala de aula é outro
aspecto importante, além da valorização de
uma cultura de paz e de um olhar ao coletivo. “O
que queremos é contribuir para a formação de
princípios éticos, no incentivo à reflexão e análise
crítica de valores, atitudes e tomadas de decisão”,
esclarece Andréa, da Maple Bear Belém”.
Assim, do Early Toddler ao High School, os
alunos da Maple Bear convivem em um
ambiente de harmonia e segurança, para que
possam desenvolver seus potenciais, aprender e
expressar suas ideias.

INTELLECTUAL, PSYCHOLOGICAL AND
EMOTIONAL SECURITY
At Maple Bear, the welcoming environment
encourages building bonds of trust between
students, teachers and staff and helps establish
respect between them in a natural and
affectionate way.
For young students, being treated lovingly and
creating a consistent and enriching routine
is part of the strategy of providing security.
Older students, in this environment, know that
their ideas are valued and, for this reason,
they learn to share their points of view freely,
without fear of making mistakes and being
punished for it. At Maple Bear, errors are
viewed as learning opportunities.
“By feeling welcome our students express
themselves with greater ease, creativity and the
ability to solve problems,” believes Maria João.
At Maple Bear Jaguaré, there is constant training
focused on “Positive Discipline” and “Self-control”,
for teaching in a caring and firm way and
promoting the children’s autonomy.
Emphasizing creativity in activities inside and
outside the classroom is another important
aspect, in addition to stressing a culture of
peace and looking at the collective whole.
“We want to contribute to the development of
ethical principles by encouraging reflection
and critical analysis of values, attitudes and
decision making,” explains Andréa, from
Maple Bear Belém.
So, from Early Toddler to High School, Maple
Bear students live in a harmonious and safe and
secure environment where they can develop their
potential, learn and express their ideas.

MAPLE BEAR VINHEDO

L A N G UAG E
// L I N G UAG E M
LINGUAGEM: MUITO ALÉM DAQUILO QUE SE FALA
Para muitas pessoas, língua e
linguagem são similares. Mas, se
pensarmos no termo “linguagem
não verbal”, a diferença começa a
ficar clara. Linguagem é algo que
assume diversas formas e não se
submete, necessariamente, às
normas gramaticais. “A aquisição
da linguagem nas crianças é um
processo multifatorial, possuindo
influência desde fatores genéticos
até interacionais. Também é
consenso que as crianças passam
pelas mesmas fases de aquisição
aproximadamente no mesmo
período de suas vidas”, explica Lúcia
Wolmer, Diretora da Maple Bear
João Pessoa.
Na Maple Bear, este tema é tratado
desde os 18 meses, no ingresso
ao Early Toddler. A aquisição da
linguagem passa por contexto
mais amplo, de interação com
pessoas mais experientes. “Nós
somos seres sociais, ou seja,
vivemos em comunidade. Isso
possibilita a inserção em contextos
reais de imersão em situações
nas quais a linguagem é uma
ferramenta muito importante para
sua participação. A criança que
está inserida em uma comunidade
que utiliza uma determinada língua
para se comunicar estará sujeita
naturalmente ao aprendizado e
consequente desenvolvimento da
mesma”, afirma Andrea Miranda
Zinni, Diretora Pedagógica da
Maple Bear SP Alto de Pinheiros.
Criar um ambiente adequado para o
aprendizado bilíngue é fundamental,
pois ele incentivará a criança a
usar todas as competências que
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ela já adquiriu. Nesse aspecto, o
papel dos professores é decisivo.
“São eles que constroem um
ambiente seguro e provocativo
que influencie positivamente o
grau de envolvimento e motivação
dos alunos, bem como promova
a regulação de seus níveis de
ansiedade e autoconfiança”, explica
Andréa C. Nasciutti, Coordenadora
Pedagógica da Maple Bear SP
Vila Mascote.
A base, especialmente para
crianças pequenas, é estabelecer
um contexto em que haja imersão,
para que o inglês seja aprendido
de maneira similar ao português
– a língua materna dos alunos.
“Vivenciar situações reais de
aprendizagem, consequentemente
de vida, em duas línguas diversas,
é o grande diferencial de um
programa consistente e coerente
com os princípios educacionais
canadenses” diz a Diretora da
Maple Bear SP Alto de Pinheiros.
Na Maple Bear, a chave para
isso é a leitura, estimulada
desde os 18 meses, de maneira
lúdica e prazerosa. “O conteúdo
apresentado às crianças é temático
e alia conhecimento e habilidades
relacionados à linguagem,
matemática, ciência, tecnologia,
estudos sociais, música e artes”,
ressalta a Coordenadora da
Maple Bear SP Vila Mascote.
“Através de técnicas específicas, é
possível desenvolver o pensamento
crítico das crianças desde a mais
tenra idade”, ressalta Lúcia. Isso
porque, mesmo com a pouca
capacidade de abstração que

as crianças menores têm, elas já
conseguem fazer conexões entre as
histórias contadas pelos professores
e suas próprias vidas, por exemplo.
Com o decorrer do tempo, conforme
amadurecem, a capacidade de
abstração aumenta e as conexões
tornam-se mais complexas.
“O desenvolvimento do pensamento
crítico se dá a partir da possibilidade
de participar, interagir e contribuir
com a resolução de situações
de conflito. Essas situações
são consideradas propícias à
aprendizagem de habilidades e
competências necessárias ao agir
colaborativo”, esclarece a Diretora
Pedagógica da Maple Bear SP
Alto de Pinheiros. A capacidade
analítica e de participar ativamente
na resolução de problemas,
identificando-os e criando hipóteses,
não se restringe ao aprendizado
de línguas, mas também de outras
disciplinas, como matemática e
ciências. Assim, o aluno desenvolve
a capacidade de se comunicar de
maneira adequada em diversas
circunstâncias, adaptando-se para
ser compreendido.
Nesse contexto, o papel dos pais é
fundamental para que a criança se
sinta segura e possa se desenvolver.
O suporte em atividades como
Family Books, Alphabet Books,
leitura diária de livros e pesquisas
na internet fortalecem laços de
confiança e aos pais a oportunidade
de participar ativamente do processo
de desenvolver, não apenas do
vocabulário, mas da linguagem que
pode ajudar seus filhos em qualquer
situação de suas vidas.
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LANGUAGE: MUCH MORE THAN WHAT IS SPOKEN

A AQUISIÇÃO
DA LINGUAGEM
PASSA POR
CONTEXTO
MAIS AMPLO,
DE INTERAÇÃO
COM PESSOAS
MAIS
EXPERIENTES
THE
ACQUISITION
OF LANGUAGE
GOES THROUGH
A BROADER
CONTEXT, OF
INTERACTION
WITH MORE
EXPERIENCED
PEOPLE
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“Non-verbal language”, for example,
is a commonly used term to describe
the way our body moves and issues a
particular message, which does not
always need words to be expressed.
“The acquisition of language by
children is influenced by multiple
factors, ranging from genetic to
interactional aspects. There is also a
consensus that children go through
the same stages of acquisition at
approximately the same periods in
their lives,” explains Lúcia Wolmer,
Principal of Maple Bear João Pessoa.
“We, as human beings, are social
beings. In other words, we live in
community. This enables inserting
children into real contexts of
immersion in situations where
language is a very important tool for
participation. Children who are inserted
into a community that uses a specific
language for communicating will
naturally be exposed to learning and
will consequently develop,” explains
Andrea Miranda Zinni, Academic
Director at Maple Bear
Alto de Pinheiros.
Creating an environment conducive
to bilingual learning is essential, since
this will encourage children to use all
the competencies they have already
acquired. The role of teachers is
decisive in this regard. “They are the
ones who build a safe and stimulating
environment that positively influences
the degree of involvement and
motivation of students, in addition to
regulating their levels of anxiety and
self-confidence,” explains Andréa C.
Nasciutti, Academic Coordinator at
Maple Bear Vila Mascote.
The foundation, especially for young
children, is establishing a context
of immersion, so that English is
learned in a way that is similar to
Portuguese – the students’ mother
tongue. “Experiencing real learning
situations, consequently life
situations, in two different languages,
is the major strength of a program
that is consistent and aligned with
Canadian educational principles, a
bilingual nation in its makeup,” says
the Principal from Maple Bear Alto

de Pinheiros.
At Maple Bear, the key for this is
reading, nurtured since 18 months of
age in a fun and pleasant way. “The
content presented to the children is
thematic and combines knowledge
and skills related to language,
mathematics, science, technology,
social studies, music and the arts,”
says the Coordinator from Maple Bear
Vila Mascote.
“Through specific techniques, and
seeking to work on specific skills, it is
possible to develop critical thinking in
children from a very early age,” points
out Lúcia. This is because, even with
the few abstraction skills that young
children have, they can already make
connections between stories told
by teachers and their own lives, for
example. Over time, as they mature, the
ability for abstraction increases and the
connections become more complex.
The development of critical
thinking stems from the possibility
of participating, interacting and
contributing to the resolution of
conflict situations. “These situations
are considered ideal for learning the
necessary skills and competencies
to work in collaboration with others,”
clarifies the Academic Director
of Maple Bear Alto de Pinheiros.
Analytical capacity and the ability to
actively participate in solving problems,
by identifying them and coming up with
hypotheses, is not limited to learning
languages, but also relates to other
subjects, such as mathematics and
science. So, students develop the ability
to communicate adequately, under
various circumstances, adapting in
order to be understood.
In this context, the role of parents
is essential, so that the child will
feel secure and be able to develop.
Support in activities such as Family
Books, Alphabet Books, daily reading
books and searches on the Internet
strengthen bonds of confidence
and give parents the opportunity to
participate actively in the process of
developing, not just vocabulary, but
language that can help their children
in any situation in their lives.

MAPLE BEAR SÃO LUÍS

MAPLE BEAR VINHEDO

“O que mais me chamou a
atenção na Maple Bear não
foi apenas o bilinguismo,
mas sim a metodologia
utilizada. Vejo que meu
filho, que sempre foi
uma criança curiosa,
está questionando cada
vez mais os “porquês”.
No ensino canadense,
a criança é respeitada
em seu ritmo, suas
curiosidades, seu
tempo para aplicar o
conhecimento adquirido
e até mesmo para brincar,
que é algo levado em
consideração. Em um
mundo onde se prega
tanto o individualismo,
o ensino canadense
preza pelo coletivo”.
“What most caught my
attention about Maple Bear
was not only the bilingualism,
but the methodology used. I
notice that my son, who was
always an inquisitive child,
is increasingly questioning
situations where “because”
is the answer. In Canadian
education, children are
respected in terms of their
pace, interests, time to apply
acquired knowledge and even
to play, which is something
taken into consideration. In a
world where individualism is
preached so much, Canadian
education focuses on the
collective whole.”

MAPLE BEAR JOÃO PESSOA

PRISCILA CACCALANO
mãe do Felipe
(Intermediate Kindergarten),
Maple Bear Santo André
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READING
// L E I T U R A
INTRODUÇÃO À LEITURA COM RESULTADOS CONCRETOS

CRIANÇA
APRENDE A LER
E DESENVOLVE
UMA PAIXÃO
PELA LEITURA,
A PORTA DE
ENTRADA
PARA A
APRENDIZAGEM
DE UMA VIDA
INTEIRA

54 // Reading

Leitura é assunto sério na Maple Bear
desde cedo. A introdução à leitura
se dá de forma gradual, tendo
a linguagem como prioridade. A
criança aprende a ler e desenvolve
uma paixão pela leitura, a porta
de entrada para a aprendizagem
de uma vida inteira. “O Programa
Maple Bear é centrado na criança e
tem a linguagem como prioridade,
sendo o letramento seu principal
componente curricular”, esclarece
Deborah C. Ferraz, Diretora da
Maple Bear SP Santana.
Não é por acaso que, nas séries
iniciais, as crianças leem, em sala de
aula, um livro por dia. O professor
conduz os pequenos alunos ao
mundo mágico dos livros, e aos
poucos introduz temas como
nome dos autores, ilustradores,
editoras, gêneros literários e outros.
As principais estratégias adotadas
pela Maple Bear para estimular os
pequenos leitores são as leituras
interativas, compartilhadas, guiadas
e independentes. São elas que
oferecem suporte à conquista de
compreensão, precisão, fluência
e vocabulário. Essas estratégias
são utilizadas periodicamente,
conjugadas com os temas e os
projetos da metodologia canadense
de ensino. Essa variedade possibilita
aos alunos participarem de leitura
oral, feita por leitores proficientes,
leitura compartilhada com os colegas
e leitura individual, de acordo com a
capacidade de cada um.
Conforme tornam-se leitores mais
maduros, a atuação do professor
muda, mas o objetivo principal é

sempre estimular a leitura, pois
quanto mais complexa a habilidade
de pensamento, mais facilmente
as crianças conseguem fixar o
que aprendem e aplicar esse
conhecimento de maneira mais
sofisticada. “Ainda que habilidades
de pensamento sozinhas não
sejam suficientes para fazer de
uma criança um leitor eficaz, elas
são essenciais para o processo de
leitura. O pensamento complexo
é o que permite que as crianças
alcancem o nível cognitivo para ler”,
explica Sylvia Tzemos, Diretora da
Maple Bear Brasília.
Mas, se em sala de aula cabe ao
professor estimular a leitura, em todas
as faixas etárias, o papel dos pais
é fundamental em casa. “A família
é uma parceira importantíssima
nessa jornada da leitura. As crianças
aprendem primeiramente através
dos exemplos, então os pais e
responsáveis devem ler para as
crianças, ler com as crianças e
serem vistos lendo em casa”, afirma
Alessandro Queiroz, Diretor da
Maple Bear Maceió.
Como nem sempre os pais estão em
casa com as crianças, é fundamental
que os responsáveis (tios, babás,
avós) façam o papel de leitores para
estimulá-las a gostar de ler. “Uma
história pode se tornar uma peça
de teatro, na qual cada um será
um personagem, pode-se mudar o
início ou final da história, trocar os
nomes das personagens, construir o
próprio livro, enfim, as possibilidades
de estimular o hábito da leitura são
infinitas”, sugere Alessandro.
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INTRODUCTION TO READING WITH CONCRETE RESULTS

CHILDREN
LEARN TO READ
AND DEVELOP
A PASSION
FOR READING,
WHICH IS THE
GATEWAY TO
LEARNING
THROUGHOUT
LIFE

Reading is taken seriously at Maple
Bear from an early age on. The
introduction to reading occurs
gradually, with a priority placed on
language. Children learn to read and
develop a passion for reading, which
is the gateway to learning throughout
life. “The Maple Bear program is childcentered and language is a priority, with
reading and writing at the core of the
curriculum,” explains Deborah C. Ferraz,
Principal of Maple Bear Santana.
It is no coincidence that, during
their early school years, the children
read a book a day in the classroom.
Teachers usher small children into
the magical world of books and,
little by little, introduce topics such
as the names of authors, illustrators,
publishing houses, literary genres
and others. The main strategies
adopted by Maple Bear to nurture
young readers are interactive, shared,
guided and independent forms of
reading. They provide support for
students to achieve comprehension,
accuracy, fluency, and vocabulary.
These strategies are used periodically,
combined with themes and projects
from the Canadian teaching
methodology. This variety enables
students to participate in oral reading
sessions with proficient readers,
shared reading with classmates and
individual reading, according to each
one’s ability.
As they become more mature readers,
the teacher’s approach changes,
but the main goal is always to

encourage reading, since the more
children acquire complex thinking
skills, the easier it is for them to
consolidate what they have learned
and to apply this knowledge in a more
sophisticated way. “Although thinking
skills on their own are not enough to
make a child an effective reader, they
are essential for the reading process.
Complex thinking is what enables
children to reach the necessary
cognitive level for reading,” explains
Sylvia Tzemos, Principal of Maple
Bear Brasília.
However, even though it is the
responsibility of teachers to promote
reading in the classroom, in every age
group, the roles of parents at home
is crucial. “The family is an extremely
important partner in this reading
journey. Children, first of all, learn
through example, so parents and
guardians should read to children,
read with children and be seen reading
at home,” argues Alessandro Queiroz,
Principal of Maple Bear Maceió
Since parents are not always
home, it is essential that their
guardians (uncles/aunts, nannies
or grandparents) take on the role of
readers to instill a joy for reading. “A
story can turn into a play, in which
each person becomes a character;
you can change the beginning or end
of the story, change the names of
the characters, or make up your own
book. The possibilities for fomenting
the habit of reading are countless,”
suggests Alessandro.

MAPLE BEAR CATANDUVA
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MAPLE BEAR MACEIÓ

BONS FRUTOS
Criar o hábito da leitura e estimular o amor pelos livros desde cedo faz
com que os alunos Maple Bear comemorem conquistas importantes.
Alice Rodrigues Viana, do Year 5 da Maple Bear Belo Horizonte,
acaba de estrear no mundo da produção literária. Juntamente com
seu avô, o cartunista Lor, a jovem autora lançou recentemente o
livro “As Gêmeas que Ficaram Diferentes”, uma lúdica história sobre
individualidade e a conquista de cada um por seu lugar no mundo.
“Eu fiz todos os desenhos e ajudei meu avô com a história. Depois,
fizemos uma campanha de crowdfunding”, afirma Alice, que dá um
recado: “não desista porque é difícil; sempre vale a pena”.
Em Catanduva, interior de São Paulo, estimuladas pela leitura, as
crianças do Intermediate Kindergarten criaram a mascote Elmer em
sala de aula para o primeiro projeto literário delas, chamado “Elmer,
o elefante xadrez”. “Com esse eixo de estudo, possibilitamos aos
alunos do IK ampliar o conhecimento e apreciação de obras e autores
da literatura infantil. Além disso, esse livro traz a reflexão sobre a
aceitação das próprias características e diferenças pessoais em
grupo”, explica Daniela Clevelari Santos, Coordenadora e Professora
do programa de português da Maple Bear Catanduva.

GOOD FRUIT
Forming the habit of reading and fostering a love for books from an early
age helps Maple Bear students achieve important accomplishments.
Alice Rodrigues Viana, from Year 5 at Maple Bear Belo Horizonte, just
made her debut in the world of literary production. Together with her
grandfather, the cartoonist Lor, the young author recently launched the
book “The twins who were different”, an amusing story about individuality
and each twin finding their place in the world. “I did all the drawings and
helped my grandfather with the story. Afterwards, we did a crowdfunding
campaign,” says Alice, who offered some advice: “Don’t give up because
something is difficult. It’s always worth it.”
In Catanduva, in the state of São Paulo, the children from Intermediate
Kindergarten (IK), motivated by reading, created the pet Elmer in the
classroom, in their first literary project, entitled “Elmer, the checkered
elephant.” “Through this pillar of study, we enabled IK students to expand
their knowledge and appreciation of works and authors of children’s
literature. This book also prompted group reflection about personality
traits and differences,” explains Daniela Clevelari Santos, Coordinator
and Teacher of the Portuguese program at Maple Bear Catanduva.

“Eu estudo na Maple Bear
São José dos Campos
desde 2013. Nessa
temporada eu encontrei
várias amizades boas,
amigos que eu jamais vou
esquecer, principalmente
as professoras que me
ajudaram a me adaptar na
escola. A Maple Bear abre
as portas para o futuro dos
seus alunos, pois é uma
educação de primeiro
mundo. O conhecimento e
o bilinguismo está nas mãos
da Maple Bear, mas pode
estar nas mãos de seus
filhos também!”
“I have been studying at Maple
Bear São José dos Campos
since 2013. During this time,
I have made friends with
various people who I will never
forget, especially teachers who
helped me adapt to the school.
Maple Bear opens the doors
for children’s futures, since it
provides first world education.
Maple Bear offers knowledge
and bilingualism and your
children can also receive it!”

MATHEUS CAMARGO
aluno (Year 5), Maple Bear
São José dos Campos
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M AT H E M AT I C S
// M AT E M ÁT I C A
MATEMÁTICA: FONTE DE DIVERSÃO E APRENDIZADO
O ensino de matemática na
Maple Bear se dá de forma gradual
desde a Educação Infantil. Os alunos
são estimulados a reconhecer
elementos da disciplina que estão
presentes no seu dia a dia e a
fazer conexões com o conteúdo
apresentado em aula. A princípio,
eles estão expostos de forma
concreta, com o uso de objetos
manipulativos e de maneira lúdica.
Aos poucos, conforme a capacidade
de abstração dos alunos aumenta,
são expandidos para a matemática
mental e mais complexa.
Tudo começa com conexões entre
o que as crianças trazem de suas
experiências pessoais com o que
é tratado em aula. “O pensamento
da criança passa do concreto
até o abstrato, a Matemática se
redireciona a cada momento,
com a manipulação dos materiais,
até alcançar o refinamento da
linguagem matemática”, explica
Cordélia Correa, Coordenadora do
Ensino Fundamental I e II da
Maple Bear Sorocaba.
A partir do Ensino Fundamental,
as crianças começam a operar
utilizando diferentes estratégias
e ampliando seu repertório para
solucionar os desafios propostos.
Um desafio enfrentado com
desenvoltura pelos educadores
é tornar a matemática algo
estimulante para as crianças. Em
primeiro lugar, é importante tornála presente no dia a dia. “Com
os menores podemos contar os
carros estacionados em uma rua
e descobrir se o resultado final
foi um número ímpar ou par, por
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exemplo”, exemplifica Keity Lioi,
Diretora da Maple Bear
São Bernardo do Campo.
Outra maneira de fazer isso
é estimular o aprendizado da
matemática em casa. Para isso,
as escolas oferecem workshops
práticos sobre Matemática. Segundo
a metodologia Maple Bear, a
participação dos pais é fundamental
para que as famílias entendam como
a escola apresenta os conteúdos e
também para que possam vivenciar
na prática as aulas de seus filhos.
As famílias podem estimular
o aprendizado de matemática
auxiliando as crianças a aplicar o que
aprendem na escola em momentos
do cotidiano em casa. Contar os
brinquedos antes de guardá-los,
subtrair partes de um todo quando
têm que comer algo e deixar uma
parte para outro dia, além de dividir
frutas entre membros da família,
são apenas alguns exemplos de ter
a matemática como uma parceira
ativa e divertida na vida das crianças.
Sequenciar brinquedos, montar
calendário de eventos da família
estão entre outras atividades que
fazem o aprendizado da matemática
ser significativo. “Tornar o seu uso
concreto na vida do aluno serve
de grande estímulo para que ele
também se relacione com a matéria
com prazer”, afirma Keity.
Um ingrediente chave no
aprendizado de matemática é o
desafio. Quanto mais o aluno sentirse instigado a resolver um problema,
mais ele desejará fazê-lo. Por isso
as aulas de matemática partem
sempre de situações desafiadoras.

E as atividades são feitas em
grupo. Assim, cada criança acessa
seus conhecimentos prévios e, ao
debater e trocar informações com
outros alunos, consegue chegar
a conclusões. A matemática não
é feita de regras prontas, mas
coloca-se como uma descoberta,
a construção de um conhecimento
que o professor ajuda a criar, por
meio de sua mediação.
Por isso, ao aprender matemática, os
alunos também tornam-se crianças
mais confiantes, pois estabelecem
novas fronteiras de raciocínio lógico
e aprendem a se relacionar com
as situações-problema de uma
maneira mais natural, com o objetivo
de resolvê-las.
Os alunos da Maple Bear Sorocaba
participaram das Olimpíadas de
matemática e foram convidados
a participar de um evento sobre
matemática na Índia. Com isso, toda
a comunidade de alunos passou
a se interessar mais pelo tema e
esforçar-se por atingir conquistas
nessa área de conhecimento.
Os alunos do Year 4 da Maple Bear
SP Moema também participaram da
prova de matemática Canguru Brasil,
competição com a participação de
55.000 estudantes. Liliane Azevedo
e Pedro Dourado estiveram entre os
primeiros colocados, feito pelo qual
receberam medalhas diretamente
das mãos de William Morgan,
Diretor Acadêmico Associado da
Maple Bear Brasil. A segurança
demonstrada pelos alunos na
competição é reflexo do que é vivido
em sala de aula e apoiado por seus
pais, em casa.
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MATHEMATICS: A SOURCE OF FUN AND LEARNING

UM DESAFIO
ENFRENTADO
COM
DESENVOLTURA
PELOS
EDUCADORES
É TORNAR A
MATEMÁTICA
ESTIMULANTE
PARA AS
CRIANÇAS
A CHALLENGE
THAT IS
SKILLFULLY
HANDLED BY
EDUCATORS IS
MAKING MATH
SOMETHING
STIMULATING
FOR CHILDREN
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Teaching mathematics at Maple Bear
occurs gradually since preschool.
Students are encouraged to recognize
elements from the subject found in
their daily lives and make connections
with the content presented in the
classroom. At first, they are introduced
to math in a tangible and fun way,
through objects they can handle.
Little by little, as the students’ ability
for abstraction increases, they are
introduced to mental and more
complex math.
This process of teaching math in the
Maple Bear classrooms starts off by
establishing connections between
what students bring from their personal
experiences and what is addressed in
class. “As children’s thought processes
change, moving from the concrete to
abstract realm, the subject of math is
continuously redirected, moving from
the handling of materials, whether
structured or not, to graphic forms,
until achieving the sophistication of
mathematical language,” explains
Cordélia Correa, Coordinator of
Elementary Education and Middle
Years at Maple Bear Sorocaba.
At the elementary education level, “the
children consolidate their knowledge
of the decimal number system and
how it works and also start using
different strategies and expanding their
repertoire to solve challenges that are
presented,” adds the coordinator.
A challenge that is skillfully handled by
educators is making math something
stimulating for children. First of all, it
is important to make it present in their
day-to-day lives. “For example, with
small children, we can count parked
cars on a street and discover whether
the final result is even or odd, shares
Keity Lioi, Principal of Maple Bear São
Bernardo do Campo.
Another way of doing this is to encourage
mathematical learning at home. To
this end, the schools offer practical
workshops about mathematics.
According to the Maple Bear
methodology, the parents’ participation
in these workshops is essential so they
can understand how the school presents
the content, as well as experience their
children’s classes in practice.
Families can encourage mathematical
learning by helping the children apply

what they learn at school during
day-to-day life at home. Counting toys
before putting them away, subtracting
parts from a whole when they have
to eat something and leave part for
another day, as well as dividing fruits
among family members, are some
examples of making mathematics an
active and fun element in children’s
lives. Ordering toys in sequence or
putting together the family’s event
calendar are other activities that
make learning math more meaningful.
“Making its use concrete in students’
lives is a major stimulus for them to
relate to the subject with pleasure,”
says Keity.
A key ingredient in learning math is
challenge. The more students feel
challenged to solve a problem, the
stronger the desire to do it. For this
reason, math classes are always
based on challenging situations.
And the activities are done in groups.
Thus, the children can tap into their
previous knowledge and, by discussing
and sharing information with other
students, they are able to arrive at
conclusions. Math is not a question of
ready-made rules, but is presented as
a discovery, the building of knowledge
that teachers help mediate and create.
Therefore, as they learn math, students
become more confident, since they
achieve new levels of logical reasoning
and learn to relate to situational
problems in a more natural way, with
the goal of solving them.
Maple Bear Sorocaba students
participated in the Math Olympics and
were invited to attend a mathematics
event in India. As a result, the entire
student community got interested in
the topic and strove to master this area
of knowledge.
Year 4 students from Maple Bear
Moema participated in the Kangaroo
Brazil Math Test, a competition involving
55,000 students. Liliane Azevedo and
Pedro Dourado were among the top
finishers, for which they were personally
awarded medals by William Morgan,
Associate Academic Director of Maple
Bear Brazil. The security manifested
by the students in the competition is a
reflection of what they experience in the
classroom and the support they receive
from their parents at home.

MAPLE BEAR SOROCABA

“Nós escolhemos a
Maple Bear pela
metodologia canadense.
Os professores incentivam
a autonomia da criança, e
não tem preço ver nosso
filho de 3 anos se tornar
independente. O ambiente
estimulante da sala de
aula é o que mais nos atrai.
Através da repetição de
leituras interativas em voz
alta e de brincadeiras, a
linguagem fornece, sem
muito esforço, um caminho
natural para ser bilíngue”.

MAPLE BEAR GRANJA VIANA
MAPLE BEAR SP MOEMA

“We chose Maple Bear
for its Canadian teaching
methodology. The teachers
encourage children to be
autonomous and it’s priceless
to see our three year old
son becoming independent.
The stimulating classroom
environment is what most
appeals to us. The repetition
of out-loud interactive
readings and games provides
a natural, effortless path for
becoming bilingual. “
GISELE ZUVANOV CASADO
mãe do Tomás
(Toddler),
Maple Bear Maceió
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SCIENCE
//C I Ê N C I A S
CELEIRO DE CIENTISTAS MIRINS

O
CONHECIMENTO
EMPÍRICO DÁ
ESPAÇO PARA O
CONHECIMENTO
MAIS PAUTADO
NAS TEORIAS
CIENTÍFICAS
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O ensino de ciências para as
crianças terá sempre a importância
de fazê-las observar o mundo
de modo completamente novo,
mais completo e muito mais
rico, entendendo cada detalhe e
conseguindo enxergar conceitos
em praticamente tudo. Aproveitar
o olhar sempre detalhista e atento
dos pequenos é uma missão que
os educadores da Maple Bear
adoram trazer para si.
Desde o Early Toddler, há iniciativas
que estimulam a curiosidade
científica dos alunos. “As unidades
do programa são estimuladoras
para observação dos fatos e
fenômenos da natureza. As
crianças aprendem, desde cedo, a
usar a observação como um fazer
científico. Fazem experiências para
identificar as mudanças físicas e
químicas, e também para conhecer
o comportamento dos seres vivos
em diversos ambientes e em
tempos remotos”, explica Eduardo
Carvalho Filho, Diretor da
Maple Bear Recife.
O conhecimento empírico, aquele
experimentado na prática, por
meio de experiências que as
próprias crianças realizam, vai
aos poucos dando espaço para o
conhecimento mais pautado nas

teorias científicas. Tudo é feito de
maneira gradativa, para que as
crianças não percam a curiosidade
genuína pela ciência. O ambiente
das aulas é inspirador, sempre.
Da biblioteca aos laboratórios,
passando pelos espaços de
recreação e salas de aulas
confortáveis, todo o espaço deve
possibilitar o desenvolvimento de
projetos e atividades colaborativas.
Nesse ambiente, o papel do
professor revela-se muito ativo: ele
também precisa ter uma postura
curiosa para poder atrair a atenção
das crianças, em todas as fases
de desenvolvimento.
E, como a ciência é algo que deve
ser parte do dia a dia, não apenas
dos livros, na Maple Bear Recife, a
família vai à escola para participar
dessa investigação científica. São
pais e mães cujas profissões têm
ligação com as unidades que estão
sendo estudadas pelos alunos
e que vão à escola para falar
sobre esses temas. “São biólogos,
físicos, dentistas e oftalmologistas
que são desafiados a encarar
um grupo de crianças curiosas e
ávidas em descobrirem respostas
sobre suas indagações acerca do
funcionamento do mundo”,
explica Eduardo.
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BREEDING GROUND FOR YOUNG SCIENTISTS

EMPIRICAL
KNOWLEDGE
MAKES WAY FOR
KNOWLEDGE
BASED ON
SCIENTIFIC
THEORIES
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The study of sciences will always
be important for children to help
them observe the world in a totally
new, more comprehensive and
richer way, understanding every
detail and being able to perceive
concepts in practically everything.
Taking advantage of the precise and
attentive outlook of young children is
a mission that Maple Bear educators
love to embrace.
From the Early Toddler level, there
are initiatives to spark the scientific
curiosity of students. “The units of the
program encourage observation of
facts and phenomena from nature.
Children learn, from an early age,
to use observation as a scientific
exercise. They conduct experiments
to identify physical and chemical
changes, as well as learn about the
behavior of living creatures in various
current and ancient environments,”
explains Eduardo Carvalho Filho,
Director of Maple Bear Recife.
Empirical knowledge, that which
is experienced in practice, through
experiments that the children
themselves carry out, evolve
gradually and make way for

knowledge based more on scientific
theories. Everything is done in a stepby-step process so that the children
do not lose their genuine curiosity for
science. The setting for the classes
is always inspiring. From libraries to
labs, and comfortable recreational
areas to classrooms, every space is
designed to facilitate collaborative
projects and activities.
In this setting, teachers play a very
active role in that they must also
have an inquisitive nature in order to
engage the children’s attention, at
every stage of development.
Since science is something that
should be a part of everyday life, not
only in books, families from
Maple Bear Recife go to the school
to participate in this scientific
investigation. Mothers and fathers
whose professions are related to the
units being studied by the students
go to talk on these topics. “There are
biologists, physicists, dentists and
ophthalmologists who are invited
to face a curious and avid group
of children and help them discover
answers to their inquiries as to how
the world works,” explains Eduardo.

PROJETOS CIENTÍFICOS
Na Maple Bear, valorizam-se as iniciativas que possam incentivar os
alunos a compreender o mundo de forma ampla.
Na Maple Bear Recife, os Toddlers realizaram um projeto em que
trabalharam os elementos do céu, o ciclo natural da terra (dia e
noite), as cores e formas geométricas e confeccionaram uma Night
Jar para a sala de aula, uma forma divertida de, além de conhecer
fundamentos de ciência natural, desenvolver a coordenação motora
fina, a cooperação e o trabalho em grupo.
Os alunos do Year 5 e Year 9 da Maple Bear Jundiaí expuseram seus
projetos no Science Days, um evento sobre Ciência e Tecnologia que
contou com 23.000 visitantes. Science Days foi promovido pela NASA
juntamente com a Câmara de Comércio Brasil-Florida (CCBF), em
parceria com a prefeitura da cidade e outras instituições. Os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos foram expostos entre 90 experimentos
de escolas da região. O estande dos alunos foi um dos destaques,
recebendo a visita especial de Mr. Michael Lester, Diretor do Kennedy
Space Center de Ciências e Tecnologia, da NASA.
Já na Maple Bear Belo Horizonte, as turmas do Middle Years
envolveram-se com o projeto de ciências Living Science, uma
parceria da Maple Bear com o Departamento de Fisiologia e Biofísica
da UFMG que proporciona completa imersão na rotina de um
cientista, incluindo o uso de equipamentos de laboratório e contato
com profissionais. “Fizemos um jornal de ciências escrito pelos alunos
e editado pela universidade, que foi submetido ao American Journal
of Physiology”, antecipou a Dra. Maristela Poletini, da UFMG.
E assim, a ciência, que para muitos parece algo inacessível, toma
conta das vidas dos alunos Maple Bear.

SCIENTIFIC PROJECTS
At Maple Bear, a broad range of initiatives are emphasized that
encourage students to understand the world.
At Maple Bear Recife, toddlers do a project that involves the
elements of the sky, the natural cycle of the earth (day and night),
colors and geometric shapes. They also make a night jar for the
classroom which, besides teaching them the basics of natural
science, is a fun way of developing motor coordination and
promoting cooperation and teamwork.
Some distance away from Recife, Year 5 and 9 students from
Maple Bear Jundiaí displayed projects at Science Days, a science
and technology event that drew 23,000 visitors. Science Days was
sponsored by NASA, together with the Brazil-Florida Chamber of
Commerce, in partnership with the local city hall and other institutions.
The works by the students were exhibited among 90 experiments from
schools in the region. The students’ booth was one of the highlights
and received a special visit from Michael Lester, Director of the Kennedy
Space Center - Science, Technology and Engineering.
At the Maple Bear Belo Horizonte, the Middle Years classes got
involved in a living science project, a partnership between Maple
Bear and the Department of Physiology and Biophysics of the Federal
University of Minas Gerais (UFMG). The project entailed complete
immersion in the routine of scientists, including the use of lab equipment
and contact with professionals. “The students did a written science
journal, edited by the university, which was submitted to the American
Journal of Physiology,” shared Dr. Maristela Poletini, from UFMG.
Thus, science, which for many is something inaccessible, inspires the
lives of Maple Bear students.

Eu gosto de ciências e de
matemática, disciplinas
ensinadas em inglês. Mas eu
prefiro matemática. É uma
grande experiência estudar
na Maple Bear Palmas, nós
amamos a maneira como os
professores ensinam”
“I like Sciences and Math,
subjects that are taught in
English. But I prefer Math. It is
a great experience to study at
Maple Bear Palmas, we love
the way our teachers teach”.

GRAZIELA DUAILIBE LIRA
aluna do Year 7
Maple Bear Palmas

65

T E C H N O L O GY
// T E C N O LO G I A
TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO
Nas salas de aula das escolas
Maple Bear, a tecnologia está
presente, e é tão inspiradora que
os alunos sentem a necessidade
de explorar o mundo além dos
muros das escolas. Sempre com
a preocupação de potencializar
o aprendizado aplicando
equipamentos, ferramentas e
plataformas nos momentos,
contextos e atividades em que
esses recursos mais contribuam
para o desenvolvimento dos alunos
dentro das diretrizes do programa
educacional. Com esse propósito, são
utilizados itens como computadores,
lousas interativas e tablets.
“Nossa escola, a partir do Year
6, tem aula de tecnologia e

empreendedorismo na grade
curricular, buscando conferir aos
alunos uma visão mais ampla e
acertada sobre as possibilidades
de uso das inúmeras ferramentas
tecnológicas disponíveis. A partir
do Year 4, o aluno recebe uma
conta Google institucional, por meio
da qual passa a receber e enviar
conteúdo, bem como a trabalhar
colaborativamente com os colegas
em alguns projetos determinados
pelo professor”, explica Monna
Holanda Abdul Razzak, Diretora da
Maple Bear Porto Velho.
Tudo é feito sob supervisão dos
professores, que têm um papel
importante na mediação entre os
estudantes e a tecnologia, de forma

que as ferramentas contribuam com
as expectativas de aprendizagem
das mais diversas disciplinas. “A
tecnologia é utilizada como meio
e jamais como fim no ambiente
educacional da escola”, afirma
Monna. Cientes de que a ferramenta
precisa ser utilizada com cuidado e
responsabilidade, a Maple Bear Porto
Velho realizou uma palestra sobre
segurança digital para os pais. Ao
mesmo tempo, a Maple Bear acredita
que a sala de aula é o melhor local
para a utilização da tecnologia,
pois tudo o que acontece ali está
sob supervisão do professor, que
coloca limites no tempo de uso das
ferramentas, usadas sempre com
uma finalidade pedagógica.

TECNOLOGIA NA PRÁTICA
Os alunos Maple Bear sabem que a tecnologia precisa ser usada com inteligência e em prol da sociedade
em que vivem. Por isso, sempre que possível, aplicam na prática o que aprendem em sala de aula. A aluna
do Year 9, de 14 anos, Raphaela Marins Borges Nunes, da Maple Bear Brasília, é um grande exemplo disso.
Ela foi selecionada pelo Google para participar da Missão Educacional no Vale do Silício, uma experiência
internacional de aprendizado oferecida aos alunos das escolas parceiras da Foreducation EdTech. Raphaela
sugere a criação de um aplicativo capaz de identificar quais os erros mais comuns cometidos por alunos
na hora de escrever e como aprender com esses erros. Assim, além de indicar que a palavra está escrita
da maneira errada, o aplicativo traria outras opções de palavras, aumentando o conhecimento da língua e
mostrando que o erro é parte do aprendizado. A Maple Bear Brasília, em abril de 2018, recebeu o selo Escola
de Referência Google, e Raphaela, por sua vez, viajou ao Vale do Silício, na Califórnia, para apresentar sua
ideia e colaborar com o desenvolvimento do aplicativo junto aos profissionais do Google e seus professores.
Mas não são apenas os alunos mais velhos que usam a tecnologia como parte de seu dia a dia. Na Maple Bear
SP Moema, por exemplo, depois de analisarem a notícia referente à ausência de semáforos sonoros na cidade de
São Paulo, os alunos do Year 2 integraram as aulas de STEAM (sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia,
artes e matemática) com o tema estudado em geografia: “Diversidade na Cidade”. Então, eles refletiram sobre a
necessidade de criar algo que pudesse amenizar a situação. Assim, surgiu o projeto intitulado “Boosting Students
Empathy”, com objetivo de criar ferramentas para facilitar e melhorar o dia a dia de um deficiente visual. Depois
de muita pesquisa e estudo, eles colocaram a mão na massa e desenvolveram placas de sinalização impressas
em impressora 3D e pisos táteis. Ao fim do projeto, receberam a visita de um deficiente visual que dividiu suas
experiências e dificuldades de locomoção. A proposta foi enviada e aprovada pela Universidade de Santa Clara, na
Califórnia, onde alunos e professores apresentaram suas ideias durante a conferência internacional PBL 2018.
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MAPLE BEAR BELO HORIZONTE
MAPLE BEAR RECIFE
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TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF EDUCATION

A TECNOLOGIA
ESTÁ
PRESENTE
NAS SALAS
DE AULA
TECHNOLOGY
IS PRESENT
IN THE
CLASSROOMS
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Technology is always present in
Maple Bear classrooms and is so
inspiring that students feel a great
need to explore the world outside
the school walls. There is a constant
concern to empower learning through
applying equipment, tools and
platforms into opportunities, contexts
and activities where these resources
further contribute to the development
of students within the guidelines of the
educational program. Items such as
computers, interactive whiteboards
and tablets are used for this purpose.
“In Year 6, our school has a technology
and entrepreneurship class in the
curriculum, in order to give students a
broader and sounder vision about the
possibilities of use of the numerous
technological tools available. In Year
4, students receive an institutional
Google account, through which they
receive and send content, as well as
work collaboratively with classmates

on projects assigned by teachers,”
explains Monna Holanda Abdul
Razzak, Administrative Director of the
Porto Velho Maple Bear.
Everything is done under the teachers’
supervision, who play an important
role as mediators between students
and the technology, such that the
tools contribute to the learning
expectations in a wide range of
disciplines. “Technology is used as
a means and never as an end in the
school’s educational environment,”
says Monna. Aware that the tool may
constitute a threat to children, the
Porto Velho Maple Bear held a talk for
parents on digital safety. At the same
time, Maple Bear believes that the
classroom is the best place for using
technology, since everything that
happens there is under the teacher’s
supervision, who places time limits on
the use of the tools, which are always
used for educational purposes.

TECHNOLOGY IN PRACTICE
Maple Bear students know that technology needs to be used intelligently
for the sake of the society in which they live. Therefore, whenever possible,
they apply in practice what they have learned in the classroom. A 14-yearold student from Year 9, Raphaela Marins Borges Nunes, who attends
Maple Bear Brasília, is a great example of this. She was selected by
Google to participate in the Educational Mission in the Silicon Valley, in
international learning experience offered to students from partnering school
of Foreducation EdTech. Raphaela suggests creating an application that is
able to identify the errors students commit the most when writing, as a way
of learning from these mistakes. Therefore, besides indicating that the word
is spelled incorrectly, it would provide other word options, thereby increasing
students’ knowledge of the language and demonstrating that making
mistakes is part of learning. In April 2018, Maple Bear Brasília became a
Google Reference School and Raphaela, in turn, traveled to the Silicon Valley,
in California, to present her idea and collaborate with the development of the
application together with professionals from Google and her teachers.
However, it is not only older students who use technology as part of their
everyday school life. At Maple Bear Moema, for example, after studying
the news in relation to the absence of audible traffic signals in the city of
São Paulo, Year 2 students integrated Steam classes (Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics) into the subject studied in Geography:
“Diversity in the City.” So, they reflected on the need to create something to
alleviate the situation. This gave rise to the project entitled “Boosting Students’
Empathy,” with the objective of creating tools to facilitate and improve the daily
lives of visually impaired people. After much research and study, they rolled up
their sleeves and designed signs printed on a 3D printer and tactile flooring. At
the end of the project, they received a visit from a visually impaired person who
shared his experiences and locomotion difficulties. The proposal was sent and
approved by the University of Santa Clara, in California, where students and
teachers presented their ideas in the PBL 2018 International Conference.

MAPLE BEAR SP MOEMA
MAPLE BEAR SÃO BERNARDO DO CAMPO

“O que nos levou à
Maple Bear foi o fato de
ser uma escola realmente
bilíngue, mas ficamos
encantados com a
metodologia canadense
de ensino. Acompanhamos
a evolução constante
da nossa filha na língua
inglesa, inclusive mudando
um pouco seu sotaque e
corrigindo a nossa pronúncia
do inglês muitas vezes;
esse ano também temos
acompanhado que ela
está muito interessada em
matemática. Sabemos que a
educação é a maior e melhor
herança que podemos deixar
para a nossa filha. Estamos
muito satisfeitos com a
Maple Bear”.
“What took us to Maple Bear
was the fact that it is a real
bilingual school, but we were
delighted with the Canadian
teaching methodology. We
see the constant evolution of
our daughter in the English
language, even having
her accent changed a bit
and often correcting our
pronunciation; also, she is
really interested in math this
year.We know that education
is the best and the greatest
heritage we can leave to our
daughter. We’re very satisfied
with Maple Bear.”

MAPLE BEAR PORTO VELHO

MAPLE BEAR
BRASÍLIA

SANDRO E JAQUELINE
pais da Catarina
(Junior Kindergarten),
Maple Bear Florianópolis
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SUSTENTABILIDADE: DO CONCEITO À PRÁTICA

SUSTENTABILIDADE
É UM TEMA COM O
QUAL AS CRIANÇAS
TÊM CONTATO
DESDE CEDO
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A Maple Bear sabe que preparar
os alunos para o futuro é
fundamental. Por isso, tanto a
metodologia canadense quanto
o programa educativo estão
em sintonia com a missão de,
para além de dar ao aluno
conhecimento teórico e prático,
ajudar na formação de cidadãos
conscientes, cuja atuação
faça a diferença no mundo em
que viverão. Nesse sentido,
sustentabilidade é um tema com o
qual as crianças têm contato desde
cedo. A educação ambiental, para
poupar recursos naturais, reciclar
e reutilizar sempre que possível,
está presente no cotidiano escolar,
por meio de práticas simples
que fazem parte do dia a dia. Os
alunos da Maple Bear, sempre
que possível, têm contato direto
com a natureza. Algumas escolas
incentivam o cultivo de espécies
em hortas ou projetos escolares.
Em outras, os pássaros povoam
o ambiente, e algumas delas
têm espaço até mesmo para
galinhas. As crianças pequenas
desenvolvem naturalmente
o contato com a natureza e o
respeito à vida.

Na Maple Bear, sustentabilidade
não diz respeito apenas ao meio
ambiente. A definição é mais
ampla e baseia-se na noção de
que um mundo sustentável só
pode existir se houver recursos
naturais disponíveis o suficiente
para todos, o que implica em
exercício da cidadania, na
consciência das necessidades das
outras pessoas e no papel de cada
um como parte da coletividade.
“Trabalhamos a autonomia e a
flexibilidade das crianças, que
são fundamentos da prática
educacional canadense que
leva as crianças a aprenderem a
lidar com sentimentos e atitudes
diferentes. Essa prática promove
o aprender a solucionar conflitos,
algo fundamental em sala de aula,
pois conviver com outras crianças
é conviver com hábitos diferentes.
Esse desafio é extraordinariamente
contributivo para a aprendizagem
de vida em um mundo cada
vez mais globalizado. Respeito
a si próprio e aos colegas e
cooperação são práticas diárias de
sala de aula”, afirma o Diretor Ciro
de Figueiredo, da Maple Bear
SP Granja Julieta.
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SUSTAINABILITY: FROM CONCEPT TO PRACTICE

SUSTAINABILITY
IS A THEME THAT
IS INTRODUCED
TO THE CHILDREN
WHEN THEY
ARE YOUNG

Maple Bear knows that it is crucial
to prepare students for the future.
For this reason, both the Canadian
methodology and the educational
program are aligned with its mission,
which is not only to provide students
with theoretical and practical
knowledge, but to help shape aware
citizens, whose actions will make a
difference in the world in which they live.
Within this context, sustainability is a
theme that is introduced to the children
when they are young. The goal of
saving natural resources, recycling
and reusing, whenever possible,
is part of daily school life, through
simple everyday practices. Maple
Bear students have direct contact
with nature as much as possible.
Some schools encourage growing
spices in gardens or different school
projects. In others, birds populate the
environment and some of the schools
even have space for chickens. Small
children discover nature and respect
for life in a natural way.
At Maple Bear, sustainability is not

ATIVIDADES PRÁTICAS
Na Maple Bear RJ Botafogo, a água da chuva é
recolhida, tratada e utilizada nos banheiros e nos
jardins. Parte da energia vem de placas solares. Evitar
o desperdício é uma prática incentivada não apenas
na escola, mas na casa dos alunos. “Construímos
um vilarejo sustentável que passa esse conceito de
forma que os pequenos consigam entender o que
fazemos. A ideia não é ter aula de sustentabilidade,
mas ter um ambiente que promova o conceito e
ações no dia a dia que sejam coerentes com o que
fazemos”, diz Isabel Pombo, Diretora da escola.
Mas outras iniciativas mostram que o tema extrapola
a questão ambiental. A Maple Bear se preocupa
com a saúde e o desenvolvimento físico dos
estudantes. Na Maple Bear Cachoeiro de Itapemirim,
uma nutricionista acompanha de perto os alunos.
“ Eles vivenciam o processo de desenvolvimento
dos lanches, ressaltando também a importância
do trabalho em equipe, o discernimento do não
desperdício, higiene, coordenação motora e noções
matemáticas”, explica Fabio Bortolini, Diretor da
Maple Bear Cachoeiro de Itapemirim. O aluno tem a
experiência de produzir seu próprio alimento, o que
o torna mais independente e estimula a introdução
de novos hábitos alimentares.
E assim, de maneira ampla e profunda, o tema
sustentabilidade faz parte do dia a dia das escolas.
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only in relation to the environment.
The definition is broader and is based
on the notion that a sustainable world
can only exist if there are available
and sufficient natural resources for
everyone, which requires the exercise
of citizenship, awareness of the needs
of others each person’s role as part of
the collective whole.
“We seek to develop the children’s
autonomy and flexibility, which are
principles that guide Canadian
educational practices and help
children learn to deal with different
feelings and attitudes. This practice
promotes learning how to resolve
conflicts – something essential in the
classroom – since living with other
children means living with different
habits. This challenge contributes
tremendously to lessons about
life in an increasingly globalized
world. Self-respect, respect for one’s
classmates and cooperation are
daily practices in the classroom,” says
Principal Ciro de Figueiredo, from
Maple Bear Granja Julieta.

PRACTICAL ACTIVITIES
At Maple Bear Botafogo rainwater is collected,
treated and used in the bathrooms and gardens.
Part of the school’s energy comes from solar
panels. Avoiding waste is a practice that is
encouraged not only at school, but in the students’
homes as well. “We built a sustainable village which
transmits this concept in a way that young children
can understand what it means. The idea is not to
merely give sustainability classes, but provide an
environment that promotes the concept and actions
in everyday life that are consistent with what we do,”
says Isabel Pombo, the school’s Director.
However, other initiatives show that the theme
goes further than environmental issues. Maple
Bear is concerned about the health and physical
development of students. At Maple Bear Cachoeiro de
Itapemirim, a nutritionist closely monitors the students.
“They experience the snack preparation process,
which also emphasizes the importance of teamwork,
awareness not to waste, hygiene, motor coordination
and mathematical concepts,” explains Fabio Bortolini,
Director of Maple Bear Cachoeiro de Itapemirim.
Students have the experience of preparing their own
food, which makes them more independent and
encourages the introduction of new food habits.
Thus, the issue of sustainability becomes part of the
daily lives of schools in a broad and deep way.

MAPLE BEAR RJ BOTAFOGO

“A Maple Bear tem uma
preocupação com o meio
ambiente muito legal, e isso é
passado para os nossos filhos
o tempo todo. A alimentação
saudável é um grande
diferencial e está ajudando
meu filho, que não comia
nenhuma fruta: ele está
aprendendo a experimentar
coisas novas e que fazem
bem à saúde dele.”

MAPLE BEAR SP ALTO DE PINHEIROS

“Maple Bear is concerned
about the environment in
a very cool way, and this
is constantly transmitted
to the students. Healthy
eating is a strong point and
is helping my son who used
to not eat any fruit: he is
learning to try new things
that are good for his health.”

MAPLE BEAR SP GRANJA JULIETA

TEREZA PALADINO
mãe do Rafael
(Nursery),
Maple Bear RJ Botafogo
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MAPLE BEAR

HIGH SCHOOL
MAPLE BEAR CHEGA AO HIGH SCHOOL
Escolas do Brasil são pioneiras no programa de Ensino Médio
O ursinho cresceu. Assim como
o logotipo da Maple Bear, cujo
ursinho “cresce” ao longo do
tempo, as crianças que chegaram
às nossas escolas ainda bebês,
hoje – mais de uma década
depois, já são pré-adolescentes
e adolescentes. Reconhecendo
os grandes benéficos do ensino
canadense, nossos alunos
pioneiros decidiram avançar na
Maple Bear após a conclusão do
Ensino Fundamental. Isso nos
inspirou a abraçar um desafio
inédito: criar o Ensino Médio na
Maple Bear Brasil.
Foram anos de planejamento,
preparação do corpo docente,
pesquisa, desenvolvimento
acadêmico e construção de um
programa educacional sólido até
que, em 2018, tivemos o privilégio
de inaugurar duas turmas de
High School: uma na Maple Bear
Tatuapé, bairro da capital de São
Paulo, e outra a Maple Bear Mogi
das Cruzes, cidade a cerca de
60 km da capital paulista. O High
School é pioneiro no mundo:
nunca antes nenhuma escola havia
formado turmas de High School. O
Brasil tem as duas primeiras turmas
da história.

74 // Maple Bear High Scool

“É um passo ousado, mas estamos
entusiasmados com a qualidade
e a educação além da escola. E
ser ousado significa ser pioneiro e
desbravar”, avalia Andréia Aguirre
Silva, Diretora Pedagógica da
Maple Bear SP Tatuapé.
Na Maple Bear Mogi das Cruzes,
um terço dos alunos chegaram à
escola exclusivamente para cursar
o High School. Na Maple Bear
SP Tatuapé, esse total chega a
cinquenta por cento. A procura
de alunos de outras escolas para
cursar High School na Maple Bear
é algo que nos enche de orgulho
e nos dá a certeza de que estamos
no caminho certo para oferecer
um ensino de qualidade, ao
mesmo tempo adequado à
realidade brasileira e às exigências
do exterior.
O programa Maple Bear cumpre
todas as exigências da Lei de
Diretrizes e Bases brasileira.
Oferece todas as disciplinas
exigidas e necessárias para
que os alunos possam prestar
os melhores vestibulares e ter
excelentes desempenhos no
Enem. Ao mesmo tempo, incluímos
a matriz curricular canadense,
dentro da metodologia que

diferencia a Maple Bear de outras
escolas, tratando o bilinguismo
de forma peculiar, sem que a
“primeira língua” se sobressaia à
“segunda língua”. Na Maple Bear,
isso se estende para além do
idioma: mostra-se na cultura, no
conhecimento de outro país e de
outras realidades.
A missão do Ensino Médio
Maple Bear é fornecer aos
alunos um programa completo,
enriquecido com disciplinas do
currículo canadense, ministradas
em inglês. Os alunos terão um
diploma brasileiro e também um
certificado oficial emitido pela
Província de Manitoba (Canadá)
para as disciplinas canadenses
concluídas. Esse programa
é chamado de Programa de
Certificação de Manitoba (veja
matéria na página 80).
A Maple Bear é o único programa
que fornece essa combinação
avançada com projetos
multidisciplinares. Os alunos que
se graduarem com as disciplinas
do Ensino Médio canadense
terão a mesma oportunidade
que alunos canadenses no
Canadá e internacionalmente
na educação superior.
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MAPLE BEAR NOW OFFERS HIGH SCHOOL
Brazil’s schools are pioneers in the High School program
The little cub has grown up.
Just like the Maple Bear logo,
whose bear cub has “grown” over
time, the children who joined our
schools while still toddlers, are
now – more than a decade later
– already preteens and teens.
Recognizing the tremendous
benefits of Canadian education,
our pioneer students wanted to be
able to continue with Maple Bear
after graduating from Elementary
School. This inspired us to embrace
an unprecedented challenge:
creating a High School education
program in Maple Bear Brazil.
It took years of planning, preparation
of the teaching staff, research,
academic development and
construction of a solid educational
program, until 2018, when we had
the honor of inaugurating two High
School classes: one in Maple Bear
Tatuapé, a neighborhood in the
state capital of São Paulo, and the
other in Maple Bear Mogi das
Cruzes, a city around 60 km away
from São Paulo. This is a pioneering
initiative: never before has any
Maple Bear school offered High
School. Brazil has the first two

classes in history.
“It is a bold step, but we are excited
about the quality and education
beyond Elementary School. Being
bold means being a pioneer and
forging ahead,” says Andréia
Aguirre Silva, Academic Director of
Maple Bear Tatuapé.
At Maple Bear Mogi das Cuzes, a
third of the students enrolled just for
High School. At Maple Bear Tatuapé,
new students represent fifty percent
of the whole group. It fills us with
pride that students seek out Maple
Bear to do their High School and
confirms that we are on the right
path in terms of offering quality
education, while also tailoring
ourselves to the Brazilian reality and
foreign requirements.
The Maple Bear program fulfills
all the requirements of the
National Education Guidelines and
Framework Law. It provides all the
required and necessary courses
so that students can achieve
excellent results in university
entrance exams and the National
Secondary Education Examination
(Enem). At the same time, we have
included the Canadian curricular

matrix within the methodology that
sets Maple Bear apart from other
schools, and approach bilingualism
in a unique way, without the “first
language” overshadowing the
“second language”. At Maple Bear,
this approach extends beyond
language: it is manifested in culture,
knowledge of another country and
other realities.
The mission of Maple Bear High
School education is to provide
students with a complete Brazilian
program, enriched with disciplines
from the Canadian curriculum,
taught in English. Students will
receive a Brazilian diploma, as well
as an official certificate issued by
the Province of Manitoba (Canada)
for the completed Canadian
subjects. This program is called the
Manitoba Certification Program (see
article on page 82).
Maple Bear is the only program that
offers this advanced combination
with multidisciplinary projects.
Students who graduate with the
Canadian High School courses will
have the same opportunities as
Canadian students in Canada and
internationally for higher education.

MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES
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>> HIGH SCHOOL:
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Durante o Ensino Médio, os alunos Maple
Bear continuam inseridos em uma realidade
escolar que não quer ensinar apenas as
disciplinas e o que está nos livros. Nós
sabemos que é preciso preparar-se para
além da realidade da escola: é preciso
estar pronto para os desafios de um mundo
hiperconectado, em que profissões vão
aparecer e desaparecer e no qual realidades
distantes podem se aproximar no mesmo
contexto: a sociedade é dinâmica e mutável;
por isso, ser “cidadão do mundo” é mais
que um chavão, é uma necessidade real
de compreender culturas e pessoas; fazer
análises e criar conexões entre dados das
mais diversas naturezas. Aprender é um
processo para toda a vida. Mais do que
decorar fórmulas, o aluno Maple Bear é
instigado a descobrir como ele mesmo pode
buscar conhecimento e aprender; a perceber
que aprendizagem é um processo contínuo
e que, nesse processo, a autonomia é uma
palavra-chave. “A escola entende que deve
ajudar o aluno a construir o papel dele de
cidadão na sociedade”, afirma Richard Debre,
Diretor da Maple Bear Mogi das Cruzes.
O High School é mais uma oportunidade
para o desenvolvimento intelectual,
social, físico e de carreira de cada aluno. O
desenvolvimento do raciocínio crítico para
avaliar situações e tomar decisões é uma
habilidade tão importante quanto comunicarse adequadamente ou apreciar manifestações
artísticas para relacionar-se com o meio
em que vive de maneira produtiva, tendo
consciência de seu papel e dos papéis
de outros cidadãos, para poder criar
relacionamentos duradouros e produtivos.
Como não poderia deixar de ser, durante o High
School os alunos também serão incentivados
a pensar sobre seu futuro profissional e de
que forma cada um pode contribuir para a
construção do mundo em que deseja viver. Para
isso, a Maple Bear conta não apenas com os
professores, mas com o comprometimento dos
pais e o apoio de toda a comunidade.
“O aluno tem que estar formado para o
mercado de trabalho. Por isso, oferecemos
disciplinas como Liderança, porque eles
precisam estar preparados para identificar
suas próprias competências e fraquezas,
para que possam ingressar na universidade
brasileira ou estrangeira; no mercado de
trabalho nacional ou internacional. Mais do
que aprender, o objetivo é conhecer o futuro”,
afirma a Diretora da Maple Bear SP Tatuapé.

>> HIGH SCHOOL:
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT
During High School, Maple Bear students
continue to operate within an educational
reality that seeks to teach not just subjects
and what is contained in textbooks. We
know that it is essential to be prepared
for the world outside the school reality:
students must be ready for challenges in a
hyperconnected world, where professions
will appear and disappear and in which
distant realities can draw close in the same
context. Society is dynamic and mutable.
For this reason being a “citizen of the world”
is more than a mere cliché and reflects
a genuine need to understand cultures
and people, perform analyses and create
connections between all types of data.
Learning is a lifelong process. More than
learning formulas, Maple Bear students are
urged to discover how to personally seek
knowledge; to perceive that learning is a
continuous process and that, within this
process, autonomy is crucial. “The school
understands that it must help students
to build their roles as citizens in society,”
explains Richard Debre, Principal of Maple
Bear Mogi das Cruzes.
High School is yet another opportunity for
each student’s intellectual, social, physical
and career development. The cultivation
of critical thinking, to evaluate situations
and make decisions, is as important a
skill as communicating effectively or
appreciating artistic works. It enables
people to productively interact with their
environment, be aware of their role and the
roles of other citizens and create lasting
and meaningful relationships.
As would be expected, during High School,
students will be encouraged to think about
their professional future and how they can
personally contribute to building the world
in which they would like to live. To achieve
this, Maple Bear relies not only on teachers,
but on the commitment of parents and the
support of the entire community.
“Students must be groomed for the job
market. Therefore, we offer courses on
topics such as leadership, because they
need to be prepared to identify their
own competencies and weaknesses, in
order to be accepted into a Brazilian or
foreign university or enter the domestic or
international labor market. More than just
learning, the objective is to know the future,”
says Andréia Aguirre, Principal of
Maple Bear Tatuapé.
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VESTIBULAR
Como o sistema de ensino
brasileiro privilegia conteúdos
específicos para que os alunos
possam ser bem-sucedidos
em provas como ENEM e
vestibulares, o programa de
High School da Maple Bear foi
pensado também para poder
atender a essa demanda. “A escola
precisa preparar para qualquer
realidade, e isso inclui o vestibular.
Nossos alunos estão preparados,
conhecendo o conteúdo exigido
nas provas brasileiras. Mas não
apenas isso. O High School amplia
a possibilidade de aprendizado,
vai além de memorizar e incentiva
a criar, a ter uma visão analítica.
Assim, qualquer que seja a prova,
os alunos poderão ter bons
resultados”, explica o Diretor da
Maple Bear Mogi das Cruzes.
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A carga horária do High School é
de 36 aulas semanais, para que
os alunos possam ter todas as
disciplinas do currículo brasileiro
e também as disciplinas do
Programa de Certificação de
Manitoba. Essa grade curricular
facilita o processo de admissão
em universidades do Canadá ou
de outros países que utilizem
os princípios de admissão
canadenses. Isso porque, ao
cursar o High School na Maple Bear,
os alunos brasileiros podem
ser aceitos nessas instituições
como aluno estrangeiro, com
créditos e reconhecimento de
Ensino Médio canadense (se
tiverem notas suficientes). Como
o aluno que cursa o High School
garante créditos em disciplinas de
língua inglesa do Ensino Médio o

processo de admissão torna-se
mais ágil.
Laura Marvulle, 14 anos, está
no High School e percebe na
prática a intenção da Maple Bear
no desenvolvimento do ensino.
“Não esperava que já no primeiro
ano fôssemos focar no vestibular.
Estou tendo que me empenhar. Ao
mesmo tempo, aulas como as de
Liderança são muito importantes,
porque fazem pensar em como
sermos verdadeiros líderes, como
se fazer escutar e ao mesmo
tempo escutar opiniões diferentes.
Entender o que as pessoas têm
a dizer é fundamental”, afirma. E
assim, com tolerância e respeito,
ela e seus colegas de High School
crescem e se preparam para as
complexidades e desafios que o
mundo lhes trouxer.

MAPLE BEAR SP TATUAPÉ

MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES

UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS
Since the Brazilian educational
system focuses on specific
content so that students can be
successful in tests such as the
National Secondary Education
Examination (ENEM) or university
entrance exams, Maple Bear’s
High School program was also
designed to meet this need. “The
school needs to prepare students
for every reality and this includes
university entrance exams. Our
students are prepared and know
the content required for the
Brazilian exams. However, it is not
limited to that. The High School
expands learning opportunities,
goes beyond memorizing and
encourages formulating and
developing an analytical outlook.
Therefore, whatever the exam,
students will be able to achieve

good results,” explains the Director
of Maple Bear Mogi das Cruzes.
The High School program is
comprised of 36 classes per
week, enabling students to take
all the courses from the Brazilian
curriculum as well as those
from the Manitoba Certification
Program. This curricular
framework facilitates the
admission process in Canadian
universities or in other countries
that use Canadian admission
principles. By doing High School
at Maple Bear, Brazilian students
can be accepted in these
institutions as foreign students,
with Canadian High School credits
and recognition (if their grades
are sufficient). Since students
doing High School obtain credits
in courses taught in English, the

process of admission to Canadian
universities becomes faster.
Laura Marvulle, age 14, is
in High School and sees, in
practice, Maple Bear’s goals in
its development of education. “I
didn’t expect that the first year
would already focus on university
entrance exams. I have to work
hard. At the same time, classes
such as leadership are very
important because they make you
think about how to be real leaders,
how to listen and, at the same
time, listen to different opinions.
Understanding what people have
to say is essential,” she says. Thus,
with tolerance and respect, she
and her High School classmates
are growing and preparing for the
complexities and challenges they
will face in the world.
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EXPLORING NEW FRONTIERS
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE MANITOBA
APROXIMA OS ALUNOS MAPLE BEAR DO CANADÁ
Quando os pais matriculam seus
filhos na Maple Bear, eles já
sabem que podem contar com a
qualidade e chancela do Canadá.
Agora, com a implantação do High
School, de forma pioneira no Brasil
(veja matéria na página 74) haverá
uma oportunidade ainda maior de
integração à metodologia canadense
e de potencializar o crescimento
pessoal e profissional dos filhos.
Essa é a finalidade do Programa
de Certificação de Manitoba,
ministrado em complemento ao
programa brasileiro.
O diferencial do programa
de certificação canadense é
não estar restrito a uma única
instituição privada, mas sim ser
chancelado pelo Governo da
Província de Manitoba, no Canadá.
“É uma parceria da Maple Bear
Global Schools com o governo
de Manitoba. Os alunos cursam
disciplinas que compõem o
currículo de Manitoba, às quais se
aplicam as mesmas exigências,
como serem ministradas somente
por professores certificados por
essa província”, explica Cintia
Sant’Anna, Diretora Acadêmica
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Assistente. O programa inclui
disciplinas que vão além
do currículo tradicional que
ajudam o aluno a compreender
a complexidade do mundo
globalizado (veja quadro).
Uma comissão oficial do governo
canadense visita as escolas
candidatas a implantar o programa
para avaliação das estruturas
física e pedagógica. Se a escola
recebe licença para integrar o
programa em sua grade curricular
nacional, contará com apoio extra
para participação nos processos
seletivos de estrangeiros nos mais
diversos continentes. (veja box).
“No Canadá, os alunos Maple Bear,
mesmo que estrangeiros,
apresentam certificação emitida
pelo governo canadense atestando
desempenho acadêmico baseado
nos mesmos critérios dos cidadãos
locais”, finaliza a Diretora.
Além de preencher os requisitos
básicos para a conclusão do Ensino
Médio brasileiro, os alunos cursam,
no mínimo, três disciplinas English
Language Arts e, no máximo, oito
disciplinas canadenses durante os
quatro últimos anos.

Papel-chave dos professores no
desenvolvimento da educação
O intercâmbio cultural enriquece não apenas o currículo
dos alunos, mas também
suas experiências pessoais.
Já os professores canadenses
confirmam que a Maple Bear
no Brasil tem uma estrutura que
faz jus à chancela governamental do Canadá.
“A Maple Bear me lembra muito
o Canadá. O aprendizado e a experiência são muito parecidos. É
interessante ensinar as disciplinas certificadas por Manitoba, é
um curso universal. O inglês não
é ensinado como uma segunda
língua, mas como uma língua
tão importante quanto o português. É interessante ver como
os alunos brasileiros têm meta
de sair do Brasil para estudar,
têm curiosidade para conhecer
o mundo e culturas diferentes”,
diz o professor Lucas Robinson
Grand, canadense que veio ao
Brasil e hoje dá aulas na
Maple Bear Mogi das Cruzes
para a turma do High School.

MANITOBA CERTIFICATION PROGRAM DRAWS MAPLE
BEAR STUDENTS CLOSER TO CANADA
Due to having implemented High
School – a pioneer initiative in Brazil
(see article on page 74) – there will
be an even greater opportunity
to integrate the Canadian
methodology and strengthen the
personal and professional growth
of students. This is the intent of the
Manitoba Certification Program,
taught in conjunction with the
Brazilian program.
The special difference of the
Canadian certification program is
that it is not restricted to a single
private institution, but is certified
by the Government of the Province
of Manitoba in Canada. “It’s a
partnership between Maple Bear
Global Schools and the Government
of Manitoba. Students take subjects
from the Manitoba curriculum,
where the same requirements are
applied, such as being taught
only by teachers certified by that
province,” explains Cintia Sant’Anna,
Assistant Academic Director. The
program includes courses that
extend beyond the traditional

curriculum and help students
understand the complexity of the
globalized world (see chart below).
An official committee from the
Canadian government visits
schools that wish to implement the
program to assess their physical
and pedagogical structures. If
the school receives a license to
integrate the program into its
national curriculum, it will have
extra support for participating
in foreign selection processes in
various continents (see box).
“In Canada, Maple Bear students,
even foreigners, can present the
certificate issued by the Canadian
government, attesting to their
academic performance based on
the same criteria applied to local
citizens,” states the Director.
In addition to fulfilling the basic
requirements for completing their
Brazilian secondary education,
students take at least three
English Language Arts courses
and a maximum of eight Canadian
courses during their last four years.

Key role of teachers in
educational development
Cultural exchanges enrich not
only the students’ curriculum,
but also their personal
experiences. Canadian teachers
confirm that Maple Bear in
Brazil has a structure that
warrants the seal of government
approval from Canada.
“Maple Bear reminds me a lot of
Canada. The learning process
and experience are very similar.
It’s interesting to teach courses
certified by Manitoba. It’s a
universal course. English is not
taught as a second language, but
as a language equal in importance
to Portuguese. It’s interesting that
the Brazilian students have a goal
to leave Brazil to study. They are
curious to get to know the world
and different cultures,” says Lucas
Robinson Grand, a Canadian
teacher who came to Brazil to give
High School classes at Maple
Bear Mogi das Cruzes.

INTERCÂMBIO NO CANADÁ
EXCHANGE PROGRAM IN CANADA
João Victor Lima Santos, aluno do Year 8 da Maple Bear Aracaju,
foi ao Canadá, fazer intercâmbio. Seu pai, José Luciano dos Santos,
acompanhou parte da aventura. “Nosso principal objetivo era
observar o desempenho dos protagonistas dentro da sala de aula.
Eles trouxeram uma experiência que vão levar para toda a vida”,
afirma. Agora, o próximo passo é ingressar no High School e no
Programa de Certificação de Manitoba.
João Victor Lima Santos, a Year 8 student from Maple Bear Aracaju,
went to Canada on an exchange program. His father, José Luciano dos
Santos, accompanied part of the adventure. “Our primary objective was
to observe the students’ performance in the classroom. They took with
them the experience they had acquired and brought back an experience
they will carry with them all their lives,” he said. João’s next step is to
start High School and, who knows, with the experience of the Manitoba
Certification Program, have more experiences outside Brazil one day.
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UMA ESCOLA
PERTO DE VOCÊ
A SCHOOL NEAR YOU
São mais de 100 escolas que ensinam o
bilinguismo com a metodologia canadense,
uma das melhores do mundo.
Acesse www.maplebear.com.br e
encontre a escola mais próxima a você.
There are over 100 schools teaching
bilingualism through the Canadian
methodology, one of the best in the world.
Go to www.maplebear.com.br
and find a school near you.

