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A Maple Bear Canadian

School é uma escola bilíngue que
oferece ensino de excelência se-
guindo os moldes da metodologia
canadense - ranqueadas entre as
melhores do mundo. Presente em
mais de 20 países, chegou a Itati-
ba este ano para incluí-la na lista
de pouco mais de 100 cidades pri-
vilegiadas com essa oferta para
alunos de 18 meses a 5 anos em
2021.

O programa pedagógico é
estruturado para atender as exi-
gências do currículo brasileiro,
mas com diferenciais de qualida-
de provenientes de uma das mai-
ores referências em Educação
mundial - o Canadá. Por isto, o
aprimoramento profissional
constante dos professores e salas
de aulas cuidadosamente organi-
zadas num espaço de 50m2 cada
uma, são diferenciais fundamen-
tais para que a Maple Bear Itatiba
estimule, não só o aprendizado
do inglês mas, também, encora-
jando a criatividade e a livre ex-
pressão, desenvolvendo a auto-
confiança das crianças e tornan-
do-as mais aptas e competentes.

A qualidade que encontra-
mos na educação canadense se
alia à brasileira. Promovemos
uma cultura múltipla, visando
formar cidadãos do mundo – sem
fronteiras. Parte-se do princípio
de que aprendemos quando temos
a oportunidade de Compreender,
de Aplicar o Conhecimento, Ana-
lisar os fatos, Sintetizar ideias e
Avaliar as escolhas que fizemos.
Com isso, promovemos o Pensa-
mento Criativo e Crítico necessá-
rios para a aprendizagem signifi-
cativa.

ENSINO BILÍNGUE
DE VERDADE

Somos uma escola bilín-
gue, isso significa que, além de
seguir o calendário escolar brasi-
leiro, a escola se respalda nas leis
locais (LDB) com o acréscimo da
Metodologia, Filosofia e visão de
educação Canadense. Uma esco-
la bilíngue difere de uma In-
ternacional cujo calendário
e programa atende a pré-re-
quisitos compatíveis ao pro-
grama oferecido nos Esta-
dos Unidos, por exemplo.
Também não somos uma es-
cola que ensina inglês como
segunda língua; nessas esco-
las o inglês entra no currícu-
lo como mais uma disciplina.
Na Maple Bear inglês e portu-
guês fazem parte da rotina es-
colar.

A importância de uma

segunda língua atualmente é ine-
gável. De acordo com estudos
atuais, quanto mais cedo a crian-
ça começa a aprender uma segun-
da língua mais efetiva será sua
aquisição. Isto é devido, em par-
te, pelo fato da criança mais nova
possuir habilidades mais genera-
lizadas, além da importância da
estimulação nessa fase. Trabalha-
mos com o que chamamos de ‘Ja-
nelas de Oportunidades’ (Windo-
ws of Opportunity). ‘Janelas de
oportunidade’ é uma estrutura
que identifica oportunidades de
conexões neurológicas. Essas ja-
nelas se ‘abrem’ no nascimento e
se desdobram cronologicamente
até a puberdade. O professor, ao
desenvolver um trabalho intenci-
onal, utiliza essa estrutura para
aproveitar cada fase do desenvol-
vimento da criança adaptando as
atividades com experiências es-
pecíficas que ajudarão as crianças
no desenvolvimento de habilida-
des e competências próprias para
cada fase.

UMA OUTRA CULTURA
EDUCACIONAL

A Maple Bear utiliza a edu-
cação canadense, conhecida
como uma das melhores do mun-
do. Isso significa que trabalha-
mos com outra cultura educacio-
nal. O foco do professor não está
no ensinar, mas sim no aprender.
Não é o que ensinamos e sim o
como ensinamos e promovemos
a aprendizagem que faz a diferen-
ça. Para tanto, é grande o investi-
mento na formação dos profissi-
onais que atuam na escola.

Dentre as diversas ativida-
des planejadas intencionalmente
para as crianças, há a premissa de
que tudo isso deva ser prazeroso
e significativo. Eles ‘trabalham’
brincando e esse brincar se torna
a parte mais importante de sua
formação. Nas escolas Maple
Bear, a aprendizagem tem signi-
ficação para a criança, pois ela
aplica esse conhecimento

em seu cotidiano, podendo se be-
neficiar imediatamente dessa aqui-
sição. Temos uma frase que ouvi-
mos de um dos antigos Diretores
Acadêmicos da Maple Bear Brasil
que repetimos com frequência:
“Brincar é o trabalho sério das cri-
anças. Enquanto brincam elas che-
cam informações, integram ideias
a partir de experiências anteriores,
exploram e experimentam o ambi-
ente”. O brincar representa um dos
pilares mais importante de nossa
Metodologia.

As atividades se desenrolam
ao longo do dia como uma grande
diversão, ou seja, as crianças apren-
dem através da brincadeira. Os alu-
nos exploram ideias e recursos em
sala de aula, que são organizadas
em ‘Centros de Aprendizagem’:são
espaços criados e pensados com o
intuito de ampliar os desafios de
exploração do mundo físico. O tra-
balho com os Centros permite que
as crianças façam escolhas: leitu-
ra/escrita, matemática, ciências,
artes criativas, etc.. Aproveitamos
a natureza curiosa das crianças
para criar oportunidades de apren-
derem através de experiências sen-
soriais, assim promovendo situa-
ções para resolução de problemas,
o desenvolvimento de habilidades
sociais, expressão criativa, a explo-
ração sensorial e investigação de
seus interesses e curiosidades. Des-
ta forma, cada criança trabalha em
seu próprio nível de desenvolvi-
mento, aprende fazendo, se moven-
do e falando, ajudando o desenvol-
vimento global.

Acreditamos que educar é
uma grande responsabilidade que
nos foi dada pelos pais e socieda-
de. Portanto, nossas ações refletem
os mais elevados padrões de desem-
penho e integridade profissional.

E fica aqui nosso convite para
você vir conhecer tudo isso de per-
to! Agende sua visita virtual e des-
cubra como proporcionar a exce-
lência em educação e desenvolvi-
mento para seu filho.


