




Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção”  



World Economic Forum  

Annual Meeting

20-23/Jan/16   Davos-Klosters, Switzerland  

Habilidades consideradas mais importantes  

 
       2020 

1. Resolução de problemas complexos 

2. Pensamento Crítico 

3. Criatividade 

4. Gerenciamento de pessoas 

5. Trabalho colaborativo 

6. Inteligência emocional 

7. Julgamento e tomada de decisões 

8. Trabalho orientado para a área de serviços  

9. Negociação 

10. Flexibilidade cognitiva 

     2015 

1. Resolução de problemas complexos 

2. Trabalho colaborativo 

3. Gerenciamento de pessoas 

4. Pensamento Crítico 

5. Negociação 

6. Controle de qualidade 

7. Trabalho orientado para a área de serviços  

8. Julgamento e tomada de decisões 

9. Escuta ativa 

10. Criatividade 



Multilinguagens 
 

Articulacao de conteudos  
 

interdisciplinares 
 

Diferentes formas de 
aprender 

 



Ensino 

Projeto pessoal –  
Iniciação Cientif ica 

• Objetivo:  promover desenvolvimento da Pesquisa, 

mediante a descoberta científ ica, prepará-lo para a 

leitura e análise da estrutura textual apresentada 

pelos vários gêneros da esfera acadêmica como o 

cartaz, a entrevista e a carta argumentativa que 

circulam socialmente. instrumentalizar para a 

prática da produção acadêmica.  



Ensino 

Fórum 6º a 8º  



Ensino 

Pôsteres e Arguição – 9º ano 



Minha vida em palavras 
historia - geograf ia - matemática – LP -TE 

• Trabalho desenvolvido em muitas aulas e por várias 

disciplinas. Tudo começou com a autobiograf ia, na disciplina 

de História, mas percebemos que o texto nomeado 

“Momentos Marcantes”, produzido em Língua Portuguesa, 

relacionava-se com o trabalho. Em Geograf ia, f izemos um 

desenho representando o nosso lugar favorito e tudo se 

conectava. Além disso, a árvore genealógica construída em 

Matemática era essencial para o nosso projeto. E, então, 

trouxemos as ferramentas de Tecnologia Educacional para 

todas as aulas e o resultado está aqui! 

 

 

Ensino 



Ensino 



Ensino 

Do visível ao invisível – 8º ano 

Ciências, Science,  Matemática, Math, 

Language 
 

• Debate no Modelo da Organização das Nações Unidas (em inglês 

MUN - Model United Nations Debate).  

• Produção de Infográf icos com a produção mundial de 

alimentos geneticamente modif icados. 

• Análise de rótulos e estudo sobre técnicas utilizadas na 

engenharia genética e a polêmica causada pela rotulagem dos 

transgênicos no mercado de grãos 

• Leitura crítica de revistas sobre beleza e estética - no uso de 

esteroides anabolizantes e seus diversos efeitos colaterais em 

homens e mulheres, e nas consequências que essas substâncias 

podem causar em adolescentes 

  



Ensino 



Ensino 

Solida Base Conceitual Como  
 

Ferramenta Para Compreensao Do  
 

Mundo 
 

Promocao De desafios Cognitivos e  
 

rigor academico  
 

 



Literatura 6º a 9º 

Clássicos, contemporâneos, não f iccionais, adaptação, original 

• Uma garrafa no mar de Gaza ,Valentine Zenatti  

• Cinderela Chinesa, Adeline Yen Mah  

• Contos e Lendas da Mitologia Grega, Claude Pouzadoux 

• Auto da Compadecida, Ariano Suassuna 

• Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto/ 

• Os Miseráveis, Victor Hugo 

• A metamorfose, Franz Kafka 

• Ética para meu f ilho, Fernando Savater 

 

 

Ensino 



Literatura 6º a 9º 

Ensino 

• Frankenstein, Mary Shelley 

•  I Am Malala, Malala Yousafzai 

• Wonder, R.J. Palacio 

• The Giver, Lois Lowry 

• Mi Buenos Aires querido, Césaris 

• Night, Elie Wiesel 

• Animal Farm, George Orwell 

• Brave New World, Aldous Huxley 



Contos 

 
• A causa Secreta – Machado de Assis  

• O Barril de Amontillado -  Edgar Alan Poe 

• Aquela água toda - João Carrascozza 

• Diante da Lei – Franz Kafka 

 

Ensino 



Science e OE 

• Por que os adolescentes não devem usar alcool 

e drogas? 

 

Ensino 



Science e OE 8° ano 

"Por que adolescentes não devem 

beber ou usar drogas?"  
•  “Teenagers shouldn’t drink alcohol because it would damage their reward system, 

causing the brain to release more dopamine.  (…) the teenager would then get 

addicted to the alcohol and start drinking more and more, because the neurons that 

are still making connections (not fully formed) will learn that alcohol is the most 

joyful thing in life” (8C) 

 

• “When we do something we like, our dopamine levels are higher, but after it they go 

back to normal. When we drink or do drugs, our dopamine levels are much higher 

than that, and after the effect of drugs and alcohol is over, we are never as happy 

as we were then, that is why people become addicted”.(8B) 

 

• “Drugs actually make you feel good, but not because they are solving the problems for 

you, it’s just because they increase your level of dopamine. It can seem like a good 

idea (…) but what was supposed to be a solution becomes a major problem.” (8A) 

 

 

Ensino 



"Por que adolescentes não devem 

beber ou usar drogas?"  

Ensino 



Avaliação processual e compreensão 

dos objetivos e indicadores que 

serão avaliados 

  

 

 

Ensino 



PROCESSO SDS 

Objetivos gerais  
 

Objetivos específ icos / Expectativas de aprendizagem  
 

Conteúdos  
 

Sequência didática (espiral) - planejamentos  - 

assessorias (vertical e horizontal) 
 

Indicadores - atividades, atividades diversif icadas,  

atividades avaliativas, diagnósticas, postura de 

estudante, autoavaliação etc. 
 

Conceitos 
 

Síntese - Planilhas - Boletim 

 

Ensino 



FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Educação básica:  

•    Educação Infantil 

•    Ensino Fundamental de 9 anos 

•    Ensino Médio 

 

9º ano Stance Dual 

•  Autonomia  

•  Desenvolvimento moral 

•  Excelência acadêmica 

•  Fluência em 3 idiomas (certif icações) 

 

 

 

Ensino 



Além dos muros... 

“Tudo que se faz na escola deve ter um sentido ... 

para dar sentido ao que está além dos muros. 

 

 Aprender em contextos reais, dá potência e qualif ica o 

saber.” 



Estudo do meio 

  

 

 

Ensino 



Itatiaia 



Petar 



Paranapiacaba – Cubatão - Santos 



Inhotinm e Ouro Preto 



Viagem de Formatura 



Argentina 



Canadá 



• 27 anos de Educação Bilíngue; 

• Presente e transversal na rotina escolar; 

• Currículo integrado complementares Português e 

Inglês; 

• Certif icação Internacional: Cambridge; 

• Programa Internacional : Canadá; 

• Capacitação para ingresso em Ensino Médio no 

internacional no Brasil ou exterior.  



 CERTIFICAÇÕES 

 



Essa certif icação é  outorgada pelo 

Instituto Cervantes em nome do Ministério de 

Educação, Cultura e Esportes de Espanha. É  

um diploma  of icial, com reconhecimento 

internacional e validade vitálicia. 

 

e Espanhol 

DELE 



• Entre 11 e 14 anos: 

– Mudanças signif icativas que reorientam o processo de formação 

da identidade. 

– Melhora na percepção de si e dos outros. 

– Busca por novos referenciais. 

– Amadurecimento das capacidades cognitivas: favorece o 

pensamento autônomo. 

 

Convivência e Autonomia  

O que está acontecendo comigo? 



Música 

Não vou me adaptar 

Nando Reis   

 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha, 

No espelho essa cara não é minha. 

Mas é que quando eu me toquei, achei tão 

estranho, 

A minha barba estava desse tamanho. 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Não vou me adaptar! 

Me adaptar! 

 

 

 

Xote das meninas 

Luiz Gonzaga    

Mandacaru quando flora na seca 

É o sinal que a chuva chega no sertão 

Toda menina que enjoa da boneca 

É sinal que o amor já chegou no 

coração... 

 

Meia comprida não quer mais sapato 

baixo 

Vestido bem cintado não quer mais 

vestir timão... 

 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

Ela só quer 

Só pensa em namorar... 



Identidade: 

Busca de novos referenciais 



• Respeitar e ser respeitado:Conhecimento de si e dos outros 

• Base da convivência:  valores humanos 

• Ênfase do trabalho na cooperação 

• Ação Social : além de conhecer agir promovendo transformação 

• Favorecer a argumentação 

• Alternância de pontos de vista: se colocar no lugar do outro 

• A importância de ouvir o outro 

• Participar das decisões coletivas: direitos e responsabilidades 

• Cuidado com seu corpo, com a saúde 

• Postura de estudante responsável e autônoma 

 

O que favorece um 

desenvolvimento saudável? 



• Atividades como forte traço reflexivo que envolvem toda 

equipe 6º ao 9º: 

– estudos, discussões, performances, produções 

 

• Temas atuais,ex: 

– 2015: Existance 

– 2016: Desconecte-se para conectar-se 

– 2017: Prevenção de Bullying e violência na escola 

Como? 

Projeto de convivência anual 



• Exercício no convívio diário: 

– Roda de convivência  

– Equipe de ajuda 

– Mesa redonda 

– Projeto de ação Social 

– Assembly 

– Trabalho em grupo 

– Recreio  e almoço integrados 

– Comemorações intersérie ( Carnaval, F. Junina, Hallowen, Shom de 
talentos) 

– Dual Day 

 

Como? 

Projeto de convivência anual 



• Temas de 
interesse 
coletivo  
 

• Discussão e 
produção de 
regras 
 

• Uso de 
eletrônicos na 
Stance 

 

Projeto de convivência anual 



Projeto de convivência anual 



• Como entrar em contato: 

– Caixa de recados 

– E-mail: equipedeajuda@stance.com.br  

 

 

Projeto de convivência anual 

Equipes de ajuda 

mailto:equipedeajuda@stance.com.br


Projeto de 

convivência anual 

Reconhecimento 

externo 



• Fortalecimento dos laços, conhecimento do outro: apoio e 

respeito 

– Integração professores e alunos 

 

Projeto de convivência anual  

Convivência em momentos fora da 

classe 



• Hallowen : Concurso de fantasias 

• Carnaval: Bloco e marchinhas 

• Show de Talentos 

 

Projeto de convivência anual 

Comemorações Intersérie 



Assembly Trimestral 



Temas polêmicos:  

informação, discussão e formação 

aulas, palestras pesquisas e debates 



• 6º ano LARAMARA 

– Doação de máquinas  Braile 

 

Ações Sociais e Protagonismo 

Juvenil  Conhecer e agir 

promovendo transformação! 



• 7º ano - Integração com escola Hellen Keller 

– def icientes da audiocomunicação 

 

Ações Sociais e Protagonismo Juvenil  

Conhecer e agir promovendo 

transformação! 



Ações Sociais e Protagonismo 

Juvenil - Asilo 8º ano 



Ações Sociais e Protagonismo 

Juvenil – Add  9º ano 



• Alunos na festa junina 

Trabalho voluntário: apoio 

para entidades parceiras 



• Vagalume (livros para Amazônia) 

• Novolhar (Jovens da ONG no Dual Day) 

Empreendedorismo social 

Integração com ONGs 



Empreendedorismo Social 

Revitalização da Praça 



Encerramento do 
Ciclo 



Colação de Grau 



MURAL 2016 

Ritualização da saída 

Sentido de grupo e consolidação dos 

vínculos 

 



PROGRAMA DA PEÇA  



Viagem de confraternização e 

despedida 



• Reunião geral pais e f ilhos com panorama atual do EM; 

• Atendimentos individuais para pais e alunos; 

• Orientações sobre escolas e procedimentos de ingresso; 

• Dinâmicas de preparo para o desligamento da Stance Dual e 

início de nova etapa; 

• Contato com escolas de EM. 

Qual o suporte Stance na 

passagem para o E.M. ? 



• Oferecer a família e alunos um grupo de escolas com 

propostas diversas porém conhecidas. 

• Histórico positivo de alunos  Stance Dual em diferentes 

escolas gerou diversos convites. 

• Manter a valorização da avaliação processual/ global em 

contraposição a avaliação pontual (momentânea). 

• Diminuição de Stress em situações de seleção.  

• Interesse das escolas de EM em receber alunos das escolas 

selecionadas. 

 

Por que parcerias? 



• Observando: 

–  A presença de um Projeto Pedagógico sério, consistente e 

moderno. 

– A formação de um grupo heterogêneo. 

– A possibilidade de atendimento a diferentes perf is de estudantes. 

– A presença de algum ponto de convergência com a Stance Dual. 

– Interesse e abertura para interlocução com equipe Stance sobre 

histórico dos alunos. 

 

Como decidimos quem vai ser 

escola parceira? 





Todas as escolas tem interlocução com a Stance Dual sobre os 
processos individuais. 

• Móbile, Gracinha, Vera Cruz e Lourenço Castanho: 
–  Realização de avaliação diagnostica.  

–  Garantia de ingresso com obtenção de média 5,0. 

• Bandeirantes: 
– Análise de boletim, com ênfase nos componentes curriculares regulares e 

indicação Stance Dual. 

• FECAP e FAAP: 
–  Entrevista e  análise de boletim. 

• St. Nicholas: 
–  Prioridade de vaga para aluno Stance no caso de concorrência com 

outros de mesmo desempenho, entrevista e análise de boletim. 

 

Ingresso nas escolas parceiras 
 



MATRÍCULAS NO ENSINO 

MÉDIO  

BANDEIRANTES 
22% 

DANTE 
4% 

ETAPA 
7% 

FAAP 
11% 

FECAP 
7% 

GRACINHA 
7% 

RIO BRANCO 
4% 

STA CRUZ 
11% 

VERA CRUZ 
11% 

São Luiz 
4% 

Friburgo 
4% 

GRADED 
4% 

ST.  
 NICHOLAS 

4% 





Espaços diferenciados de aprendizagem: 

Multimídias,Espaço Makers, Biblioteca, 

Laboratórios, Sala de Artes, Sala de 

teatro 

 



ARMÁRIOS E  

MOCHILAS 6º E 7º  

MOCHILAS E ARMÁRIOS 8º E 9º  



SALAS DE AULA 



ESPAÇOS DIFERENCIADOS  



RECREIO  



• 110 computadores móveis – (Nets, Notes, Tablets e 

Kindles) 

• 52 Desktops – (Biblioteca, SDLC e TDLC) 

• 04 roteadores  

• Switch 

• Servidor de Dados 

• Firewalls 

• Links de Internet F2 (Fibra) 

 

Tecnologia da Informação: Estrutura  



Tecnologia 

• TE - Tecnologia Educacional: • TI - Tecnologia da 

Informação: 



Tecnologia Educacional –  

Nets | Notebooks | Tablets  em sala deaula 



Tecnologia Educacional  e Biblioteca:  

Computadores e Kindles 
Site:  <http://stance.com.br/site/?page_id=12428 > 



Tecnologia Educacional :  

SDLC (Student  Lab Center) 



Tecnologia Educacional: WORKSHOP 



Tecnologia Educacional: TDLC - Apoio 

técnico pedagógico para professores 



Tecnologia Educacional:  

Ferramentas da Google 



Tecnologia Educacional: Google 

Classroom 



Tecnologia Educacional: Histórico Educacional 



Tecnologia Educacional: Site e Redes Sociais 


