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O QUE 
BUSCAMOS?

“A visão ampliada do ambiente 
escolar é a base de atuação
da nossa equipe!”

Nosso objetivo é a implantação de uma escola verdadeiramente bilíngue.

O programa CHANGE FOR SCHOOLS supera a ideia de um curso convencional de idiomas. Diferentemente, 

propõe a transformação do espaço escolar num ambiente bilíngue, aproveitando a riqueza das experiências 

ali vivenciadas pelos atores envolvidos no processo de aprendizagem: professores, alunos, funcionários e 

família. 

 Entendemos que a escola é um microcosmo onde conflui uma gama enorme de manifestações culturais 

advindas da diversidade da população brasileira e essa compreensão é aproveitada no processo de ensino-

aprendizagem cotidianamente. 



A soma de esforços é uma estratégia moderna, segura e que compromete os 

partícipes do processo de ensino-aprendizagem. 

Ela será garantida com: 

• Interação da nossa equipe profissional com a direção escolar e suas metas; 

• Respeito aos valores e à base curricular adotada pela escola;

•  Interdisciplinaridade na aplicação, no desenvolvimento e na avaliação constante 

das ações previstas pelo programa CHANGE FOR SCHOOLS; 

• Adequação das atividades práticas e dinâmicas para que a base curricular, o 

idioma e o desenvolvimento acadêmico caminhem juntos.

COMO 
FAREMOS? 
“O sucesso é a soma de pequenos esforços
repetidos dia sim, e no outro dia também”.       
Robert Collier



A nossa metodologia adota parâmetros internacionalmente utilizados propiciando 

um nivelamento linguístico entre seus parceiros e clientes imprescindível à criação 

de um ambiente escolar verdadeiramente bilíngue.

Há um compromisso ético-profissional com a manutenção da qualidade dos 

serviços oferecidos, tanto em respeito à instituição contratante, quanto em relação 

ao destinatário final da escola bilíngue, que é o aluno, a nossa razão de existir.

Para a implantação do CHANGE FOR SCHOOLS oferecemos todo suporte didático, 

adequação de planos de aula já existentes e a formulação de novos, bem como 

treinamento presencial e virtual para a manipulação dos materiais didáticos 

disponibilizados.

Pretendemos promover uma sinergia entre os professores de línguas e das demais 

disciplinas, aproveitando ao máximo as habilidades e experiências já acumuladas.

Um aspecto importante: apesar de possuirmos uma metodologia diferenciada 

e trabalharmos com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, a 

adequação da equipe escolar será feita a partir das necessidades e conveniências 

da direção, a quem caberá definir a velocidade e a extensão de implantação do 

programa CHANGE FOR SCHOOLS.



Oferecemos treinamentos teóricos de forma permanente e encontros sazonais, tanto presenciais como virtuais, utilizando 

os meios mais modernos disponíveis. Outro aspecto primordial: o trabalho em equipe é valorizado como uma estratégia 

eficaz para que os resultados sejam alcançados - como ensinam as modernas técnicas organizacionais.  

Em termos práticos o CHANGE FOR SCHOOLS está preparado para oferecer:

• Assessorias presenciais mensais;

• Suporte virtual de segunda a sexta-feira durante todo o horário comercial via e-mail, WhatsApp, 

Skype ou qualquer outro canal conveniente para a escola;

• Relatório de observação de aula de cada disciplina com feedback que será entregue ao 

final de cada semestre;

• Acompanhamento dos alunos que será feito através do sistema de 

avaliação exclusivo e entregue à escola semestralmente;

• Avaliações escritas e orais desenvolvidas por nossa equipe com 

questões que já preparam os alunos para os exames de proficiência 

internacionais tais como Cambridge, TOEFL, etc.;

• Planejamento das aulas e estrutura dos conteúdos em conjunto 

com os professores; preparação de oficinas e reuniões periódicas para 

acompanhamento do programa. 

• Cursos extras de capacitação linguística e didática conforme demanda 

apresentada pela escola.



O programa CHANGE FOR SCHOOLS adota um caminho confiável tendo 

como base teórico-metodológica abordagens pedagógicas internacionalmente 

reconhecidas como: 

COM QUEM 
IREMOS?

Content and Language Integrated Learning (Aprendizagem 

Integrada de Conteúdos e Línguas) sigla em inglês CLIL;

Visible Learning Meta-study (Meta-estudo da Aprendizagem Visível) 

proposta por John Hattie, diretor do Melbourne  Educational 

Research Institute na Universidade de Melbourne (Austrália);

  

Competências do Século XXI, compiladas pelo National Research 

Council no livro digital Education for life and work: developing 

transferable knowledge and skills in the 21st Century (Educação 

para a vida e para o trabalho: Desenvolvendo Transferências de 

Conhecimento e Habilidades do Século 21).

Inquiry Based Science Education (IBSE).
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“Tão importante quanto escolher o 
caminho é escolher com quem seguir.”



Estrangeirismos como whatsApp, facebook, instagram, chat, site, software, entre outros, 
passaram a fazer parte do mundo corporativo, do nosso vocabulário e das ações, por vezes 
triviais, do nosso dia-a-dia. De forma contraditória e até surpreendente, as novas gerações, 
apesar de constantemente conectadas, não utilizam com frequência as telas para a obtenção de 
conhecimento.

 A juventude tecnológica, conhecida como screenagers (tela/adolescente), é um bom exemplo 
desse cenário contemporâneo em que a internet ainda é percebida como um espaço para o 
entretenimento. 

O CHANGE FOR SCHOOLS conecta as linhas de atuação propostas pela abordagem do CLIL aos 
instrumentais modernos para incrementar e impulsionar o processo de aprendizagem.

Utiliza-se de maneira objetiva e dinâmica do ambiente virtual em que os screenagers já estão 
familiarizados. Os alunos são levados a navegar pelos vários campos do conhecimento na busca 
dos melhores resultados - assim como já fazem para se divertir. 

De forma coerente, os professores participam não só como orientadores, mas também como 
partícipes do processo ensino-aprendizagem, refletindo sobre as estratégias empregadas e sobre 
a própria atuação enquanto docentes.

A ABORDAGEM “CLIL” 
COM TECNOLOGIA.
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Esse modelo já foi testado com eficácia pela CHANGE IDIOMAS e tem como eixo central os 
resultados de vários estudos contemporâneos que identificaram os fatores que mais impactam 
positivamente na aprendizagem. 

Com o simples questionamento ‘O que funciona melhor na educação?’, John Hattie estabeleceu 
relações entre diferentes métodos estatísticos modernos, armazenados em diversas instituições de 
pesquisa internacionais ao longo de pelo menos 15 anos.
 
Ele identificou seis grandes fatores que contribuem para a aprendizagem: o aluno, a família, o 
contexto da escola, o currículo, o professor e as metodologias de ensino e aprendizagem. Suas 
propostas focam, fundamentalmente, na participação ativa do aluno como sujeito de sua própria 
educação e o professor como um orientador do processo, sempre aberto ao feedback e sensível às 
mudanças de rumos durante a aplicação do programa.   

A equipe que integra o CHANGE FOR SCHOOLS está atenta a essas variáveis e sua maior 
preocupação é maximizar os impactos da aprendizagem, extrapolando a intenção de se introduzir o 
ensino de uma segunda língua de forma compartimentada. As estratégias de alto impacto listadas 
por John Hattie contemplam a instrução direta, a aprendizagem espaçada, a aprendizagem para o 
domínio, o mapeamento conceitual e exemplos trabalhados.

O MÉTODO VISIBLE LEARNING 
META-STUDY.
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Essas Competências foram sistematizadas pela National Research Council diante da crescente 

necessidade das nações modernas de adequar os sistemas educacionais às novas exigências de um 

mercado de trabalho em um mundo tecnológico, globalizado e em permanente mudança. 

Dois importantes dilemas surgiram com o advento deste século: 

• Que competências são necessárias para o enfrentamento dos novos desafios?

• Que tipo de ensino pode ser oferecido aos estudantes para que tais competências sejam desenvolvidas?  

De forma geral, o estudo apontou que o aprendizado necessário aos novos tempos diz respeito à 

capacidade dos estudantes de aplicarem o que aprenderam em situações novas do cotidiano, o que ficou 

conhecido como Transferência de Conhecimento. Ela engloba não somente essa habilidade (Por exemplo: 

como a compreensão da lei da gravidade pode ajudar num mecanismo eficiente de irrigação) como 

também a capacidade de dividirem o conhecimento com outras pessoas. 

As Competências foram ordenadas em três grandes domínios: o cognitivo, o interpessoal e o intrapessoal.

O domínio cognitivo já foi amplamente estudado e é o mais conhecido entre os profissionais da educação. 

Trata-se das técnicas tradicionais que trabalham a alfabetização, o poder de interpretação e as habilidades 

básicas como criatividade, pensamento crítico e memorização. 

AS COMPETÊNCIAS 
DO SÉCULO XXI.
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O domínio interpessoal compreende características que ajudam no 

relacionamento com o outro e a convivência numa sociedade que 

se apresenta cada vez mais complexa e em constante ebulição 

- devido às constantes inovações tecnológicas. Comunicar-se 

adequadamente e com empatia são metas a serem atingidas. 

O domínio intrapessoal não é menos importante. É, talvez, o que 

represente o maior desafio, pois aborda como os estudantes lidam 

com os próprios sentimentos e emoções, qual a compreensão de 

si mesmos e das transformações por que passam. Algumas das 

competências relacionadas com esse domínio são: o autodidatismo, 

a perseverança, a responsabilidade, o autocuidado, a iniciativa e o 

protagonismo.

Os três domínios não emergem isoladamente e as habilidades 

podem ter relação com mais de um domínio. O programa 

CHANGE FOR SCHOOLS se apropria dessas abordagens teórico-

metodológicas utilizando-as com o propósito de contribuir para 

que os alunos consigam ser bons tomadores de decisões e 

protagonistas de suas próprias vidas.



Na abordagem IBSE o professor é entendido como um facilitador e o aluno torna-se a 

figura central do processo de ensino-aprendizagem, modificando profundamente o papel 

das partes envolvidas: o professor não é mais o detentor do saber, nem se apresenta 

como uma autoridade superior como acontecia no ensino tradicional. 

As questões levantadas pelo aluno, o seu pensamento e a forma como interage com o 

ambiente são os meios pelos quais se atingirá o conhecimento. 

Há aqui o resgate e a valorização dos comportamentos humanos que geraram a ciência: 

a curiosidade, o ensino por investigação, o incentivo ao questionamento, a busca pela 

compreensão do problema que desencadeia uma série de ações com a finalidade de se 

obter respostas racionais ou uma solução. 

Com a metodologia IBSE os anos iniciais de escolaridade são tão importantes quanto os 

demais níveis, pois a curiosidade natural, latente na infância, é impulsionada como forma 

de propiciar o desenvolvimento intelectual da criança.

A METODOLOGIA INQUIRY BASED 
SCIENCE EDUCATION (IBSE).
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Ao invés de mero receptor de um conhecimento formal, o estudante tem sua 

participação potencializada pela metodologia de investigação dos cinco E’s, nos 

moldes adotados pela União Europeia para a Educação em Ciências, a saber: 

• Envolvimento – despertar para o conhecimento;

• Exploração – elaborar hipóteses e cenários;

• Explicação – apresentar a natureza do problema e suas implicações;

• Elaboração – aplicar os conceitos científicos e apresentar um resultado;

• Avaliação – refletir sobre as fases percorridas, as dificuldades e as soluções;

Ao colocar o aluno como protagonista de sua própria formação intelectual e 

progresso acadêmico, essa linha pedagógica contribui, no mesmo movimento, 

para a evolução da sociedade, formando cidadãos que possuam competências 

primordiais como pensamento crítico, autonomia e raciocínio científico.  



• Materiais físicos como livros, brinquedos, jogos, posters e outros recursos didáticos;

• Plataformas, aplicativos, vídeos, jogos e livros digitais para download;

• Livros paradidáticos de literatura inglesa;

• Placas de sinalização bilíngue para todos os ambientes da escola;

• Kit Escola cujos componentes serão utilizados integralmente durante as aulas como 

previsto no planejamento;

• Recursos de nivelamento e certificação CHANGE em parceria com a Oxford 

University. 

Estar em sintonia com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas é um 

compromisso com os alunos e os professores que entrarão em contato com o que há 

de mais avançado nessa área. Seguimos tais parâmetros e diretrizes internacionais 

familiarizando os envolvidos com conteúdos, avaliações e formatos dos exames. É por 

isso que o nosso programa bilíngue conta com materiais desenvolvidos por renomadas 

universidades do mundo.  

QUE INSTRUMENTOS 
OFERECEMOS.
“O homem cria a ferramenta. 
A ferramenta recria o homem”.        
Marshall McLuhan



QUE ETAPAS 
PROPOMOS

Gestão 
Suporte técnico à direção e equipe 

pedagógica para o gerenciamento do 
programa.

Boas-vindas!
Atividades de interação com a direção, 
professores e alunos para entrega do 

Welcome Kit e demais materiais didáticos.

Recursos Humanos
Assessoria para a seleção de profissionais em 

suas várias etapas.
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Marketing 
Ações de sensibilização do público alvo 

de forma direta e criativa.



Formação Continuada   
Supervisões semestrais com objetivo de 

assessorar os professores, planejar as ações com 
a coordenação, realizar eventos e acompanhar o 

programa tendo como base os dados coletados e 
analisados (feedback).

Suporte Virtual     
Canal aberto de segunda a sexta-feira para 

atendimento aos pais, professores e gestores 
através dos diversos canais de comunicação 

digital no que tange às questões pedagógicas, 
didáticas e financeiras.

Coaching
Treinamentos teóricos e práticos dos professores 

para apresentação do programa, manuseio dos 
recursos didáticos, elaboração e aplicação dos 

planos de aula.
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