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Queridas famílias, 

Mais um mês de muita dedicação, muito trabalho e muita alegria por termos nossos 
alunos em nossas unidades, ainda que não ao mesmo tempo, ou ainda que a 
presença para alguns seja virtual. 

Seguimos reforçando e revisitando nossos projetos, pensando em novas 
oportunidades para exercitarmos, todos nós, unidos, o protagonismo em nossa 
comunidade escolar, ainda que frente a uma realidade diferente da que conhecíamos 
há pouco mais de um ano. 

Nessa edição, registramos mais algumas etapas desse percurso, olhando para o 
futuro cada vez mais próximo e crescendo juntos. 

Seguimos construindo a trajetória de mais um ano letivo, o 16o da Sphere International 
School, e o Sphere News segue como um retrato dessa caminhada, registrando 
nossos passos e nossas conquistas. 

- Daisy Gava 

*** 

Dear families, 

Another month of dedication, a lot of work and a lot of joy for having our students 
in our campuses, even if not at the same time, or even if the presence for some is 
still only virtual. 

We continue to value and share our projects, thinking about new opportunities to 
show the protagonism of our school community, even during times that are very 
different and new, when compared to the reality we knew about a year ago. 

In this edition, we register more steps in this journey, looking at a near future and 
growing together. 

We continue to build the trajectory of another school year, the 16th at Sphere 
International School, and Sphere News continues as a portrait of this journey, 
recording our steps and our achievements. 

- Daisy Gava

EDITORIALEditorial



HELLO, HIGH SCHOOL!Hello, High School!

É oficial, o Ensino Médio chegou na Sphere!

Desejamos que nossos alunos fundadores 
se sintam parte da construção do formato 
do Ensino Médio. Em nossa primeira 
dinâmica do Hello High School, ouvimos 
os estudantes do Year 9 sobre suas 
expectativas e o que esperam encontrar 
nesse novo segmento.

Nas próximas aulas de tutoria, vamos 
juntos trabalhar em uma logo que marque 
a transição do Ensino Fundamental para o 
Ensino Médio, além de colecionar novas e 
boas ideias para ambientes exclusivos do 
High School.

Estamos muito felizes com o 
desenvolvimento desse trabalho e em 
poder ver que continuamos crescendo 
juntos rumo ao Year 10.



HELLO, HIGH SCHOOL!Hello, High School!

It’s official, High School has arrived at 
Sphere!

And we want our students to feel they 
belong in the construction of this brand 
new school section. In our first “Hello, 
High School” dynamic, we listened to 
Year 9 students’ expectations and what 
they hope to find in High School.

In the next tutorship classes, we will 
work together on a logo that represents 
the transition from Middle to High School, 
in addition to collecting new and good 
ideas for High School exclusive spaces.

We are very happy with the development 
of this work and to see that we continue 
to grow together towards Year 10.
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| No Ensino Médio Sphere nossos 
alunos contarão com a Plataforma 
AZ, que possibilitará uma jornada 
pedagógica personalizada
Com conteúdo consistente e 
continuamente atualizado, soluções 
multiplataformas e um planejamento de 
estudo baseado na estratégia de gestão 
PDCA (plan, do,check and act), adaptada à 
prática pedagógica. Essa é a metodologia 
da Plataforma AZ de Aprendizagem para 
desenvolver os cidadãos do futuro.

Os materiais são alinhados às diretrizes 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e enriquecidos por outras habilidades 
importantes, além de competências 
socioemocionais fundamentais para a 
formação integral do aluno. 

Para cada etapa escolar, a Plataforma AZ 
conta com um conjunto de ferramentas que 
desenvolve o letramento digital, o gosto pelo 
estudo e a individualização da aprendizagem. 
Desde os conteúdos gamificados e lúdicos 
até as trilhas personalizadas de acordo com 
as necessidades de cada aluno no Ensino 
Médio. Essas soluções fornecem dados 
relevantes de aprendizagem aos professores, 
auxiliando-os no direcionamento pedagógico 
a ser adotado na sala de aula.

A metodologia AZ estimula a autonomia 
do nosso aluno na aprendizagem e é 
baseada na individualização de sua 
trajetória, com uma formação altamente 
orientada para:
- Resultados;
- Resolução de Problemas;
- Personalização do tempo dedicado às 
diversas disciplinas;

Com a implantação de um novo currículo 
para o Ensino Médio, a Plataforma 
AZ proporciona diversas soluções 
educacionais inovadoras totalmente 
alinhadas às diretrizes dos Itinerários 
Formativos.

Formação geral (aprendizagem integral e 
personalizada): conjunto de ferramentas 
acadêmicas concebidas para estimular 
a autonomia e o prazer pelo estudo. 
Ampliação das áreas de conhecimento, 
com o foco em resolver problemas de 
modo criativo.

Educação 
socioemocional 
(desenvolvimento 
do Projeto de 
Vida Saudável): 
formação 
integral do aluno, 
articulando as 
dimensões 
acadêmicas, 
cognitivas e 
socioemocionais.

Com o material 
AZ, os nossos 
alunos terão a 
oportunidade de 
descobrir novas 
habilidades, 
expressar ideias, aprofundar os estudos em 
temas do seu interesse, sonhar e dar os 
primeiros passos em direção ao futuro.



6

Consistent and continuously updated 
content, multiplatform solutions and 
study planning based on the PDCA 
management strategy (plan, do, check 
and act), adapted to educational practice. 
That is the methodology of the AZ 
Learning Platform to develop the citizens 
of the future.

All material is aligned with the guidelines 
of the Brazilian Common Curriculum (BNCC) 
and enriched by other important skills, 
in addition to essential socioemotional 
abilities for the comprehensive education 
of students. 

For each school stage, the AZ platform 
has a set of tools that develop digital 
literacy, pleasure in studying and 
individualized learning. From gamified 
and play-based content to personalized 
pathways tailored to the individual 
needs of students in High School. These 
solutions provide relevant learning 
data to teachers, assisting them in the 
educational directions to be adopted in 
the classroom.

The AZ methodology encourages our 
students’ autonomous learning and is based 
on the individualization of their educational 
journey, with learning highly oriented to:
- Results; 
- Problem solving;
- Personalization of time dedicated to 
different subjects;

With the implementation of a new 
curriculum for High School, the AZ Platform 
provides several innovative educational 
solutions fully aligned with the guidelines 
of the Vocational Pathways.

Overall development (comprehensive 
and personalized education): a number 
of academic instruments designed to 
stimulate autonomy and pleasure in 
studying. Expansion of knowledge areas 
with a focus on creative problem solving.

Socioemotional education (development 
of the Healthy Life Project): 
comprehensive development of students, 
integrating the academic, cognitive and 
socioemotional dimensions.

With the AZ Platform our students have the 
opportunity to discover new skills, express 
ideas, expand their studies on topics of 
their interest, dream and take the first steps 
towards the future.

| In Sphere High School our students 
will benefit from the AZ Platform, 
which will provide a personalized 
educational journey
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A Instalação dos gradis nas janelas das salas de 
aula da sede na Av. Jorge Zarur foi concluída. Com 
isso, teremos maior comodidade para todos e as 
janelas poderão ser abertas com maior amplitude, 
garantindo, ao mesmo tempo, segurança e uma 
maior circulação de ar nesses ambientes.

***

The installation of the classroom window grids at 
Av. Jorge Zarur campus is finalized. With this, we 
will have greater convenience for everyone, and 
the windows can be open with greater amplitude, 
guaranteeing, at the same time, security and a 
greater circulation of air in these spaces.

O International Lunch faz parte do nosso 
Programa de Valorização da Diversidade Cultural. 
Na última sexta-feira de cada mês, a nutricionista 
responsável desenvolve um cardápio de acordo com 
a cultura de um país. Geralmente, o país escolhido 
faz referência à nacionalidade das famílias, do corpo 
docente ou de alguma unidade de investigação que 
os alunos estão vivenciando.

No mês de abril, celebramos a família da Nina,  do 
Year 5, que é da Itália.

***

The International Lunch is part of our Cultural 
Diversity and Intercultural Awareness Program. On 
the last Friday of each month, our nutritionists 
develop a menu according to the culture of a country. 
Generally, the country chosen connects to the 
nationality of the families, the teaching staff or any 
unit of inquiry that the students are experiencing.

In April, we celebrated Nina’s family (Year 5), who is 
from Italy. 

| INSTALAÇÃO DOS GRADIS

| INTERNATIONAL LUNCH

WHAT’S NEW!What’s New!
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No dia 19 de abril é celebrado o Dia do Indígena. Essa 
data surgiu no México em 1940, após acontecer o 
Primeiro Congresso Indigenista, que tinha o objetivo 
de reunir líderes indígenas de diferentes regiões do 
continente Americano. Três anos depois, no dia 9 de 
agosto de 1943, a ONU - Organização das Nações Unidas 
- idealizou o Dia Internacional dos Povos Indígenas 
com o mesmo objetivo sobre a conscientização e 
respeito pelo indígena e sua cultura.

Na Sphere, valorizamos essa data especial, que 
remete a tradições, linguagens e costumes, contando 
histórias e possibilitando que nossos alunos tenham 
contato com esse repertório cultural através de 
músicas, objetos, alimentos e instrumentos.

On April 19, Indigenous Culture is celebrated. That 
date was first celebrated in Mexico in 1940, after the 
First Indigenous Congress, which had the objective of 
bringing indigenous leaders from different regions of 
the American continent together. Three years later, on 
August 9, 1943, the UN - United Nations Organization 
- idealized the International Day of the World’s 
Indigenous Peoples with the same objective: raising 
awareness and respect for the Indigenous peoples 
and their culture.

At Sphere, we value this special date, which refers to 
traditions, language   and habits, by telling stories and by 
giving our students the possibility of exploring this cultural 
repertoire through music, objects, food and instruments.

CULTURA INDÍGENAValorização da Cultura Indígena
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| PARCERIA ESCOLA X FAMÍLIA

No segundo semestre de 2008, Beatriz, nossa filha mais velha, estava concluindo a 
Educação Infantil, quando iniciamos a busca por uma escola de Ensino Fundamental. 
A segunda instituição que visitamos foi a Esfera Escola Internacional, que, em nossa 
avaliação, reuniu todos os pilares que considerávamos relevantes na formação de 
nossa filha. Entre eles, destacamos a formação bilíngue, a visão global de formação, 
a conscientização pelas questões ambientais, a interculturalidade, a exploração das 
habilidades individuais. 

Assim, em 2009 ela iniciou o Year 1 e, mais tarde, em 2012, nossa filha Larissa iniciou 
o K3! A Beatriz cursou todo o Ensino Fundamental e atualmente é aluna de Design 
Gráfico na Faculdade de Belas Artes. A formação acadêmica 
e a abordagem IB contribuíram para um alicerce 
robusto na definição das etapas futuras de 
sua evolução. 

Considerando a experiência já 
consolidada com a filha mais velha, 
a parceria bem estabelecida com 
a Sphere International School 
continua com a Larissa, 
inclusive com a expectativa 
da formação no nível 
médio. 

Nesses 13 anos de 
parceria, acompanhamos 
a evolução gradual e bem 
alicerçada da Sphere, 
tanto no contexto da 
proposta acadêmica, 
quanto nos resultados 
que observamos com 
os desenvolvimentos de 
nossas filhas.

- REGINA ALVALÁ
Família Esfera/Sphere desde 
2008

DEPOIMENTODepoimento
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| SCHOOL X FAMILY 
    PARTNERSHIP

In the second half of 2008, 
Beatriz, our eldest daughter, 

was finishing Preschool, 
so we started looking for 
an Elementary School. 
The second institution 
we visited was Esfera 
Escola Internacional, 
which, in our view, 
offered all the main 
features that we 
considered relevant 
for our daughter’s 
academic development. 

Among them we 
highlight bilingual 

education, international 
mindedness, environmental 

awareness, interculturalism 
and development of individual 

skills.

Therefore, in 2009 she started in Year 
1 and, later, in 2012, our daughter Larissa 

started in K3! Beatriz attended all years of 
Elementary and Middle School and is currently 

studying Graphic Design at the School of Fine Arts. The academic education and the IB 
approach contributed to a robust foundation for the future steps of her life.

Given the successful experience with our eldest daughter, our well-established partnership 
with Sphere International School continues with Larissa, including the expectation of 
attending High School.

In these 13 years of partnership we have followed the gradual and well-founded evolution 
of Sphere, both in its academic approach and in the results we have observed in our 
daughters’ development.

- REGINA ALVALÁ
Esfera/Sphere family since 2008

TESTIMONIALTestimonial



SUPPORT 
CONTACTS

DAISY GAVA
Direção | Principal
daisy.gava@escolaesfera.com.br

CRISTIANA TOLOSA
Coordenação Ed. Infantil | 
Early Childhood Education Coordinator
cristiana@escolaesfera.com.br

MELISSA ZARAMELLA
Coordenação IB-PYP | 
IB-PYP Coordinator
melissa@escolaesfera.com.br

SANDRA ARAUJO
Coordenação IB-MYP |
 IB-MYP Coordinator
sandra@escolaesfera.com.br

DOUGLAS VILELA
Coordenação de Tecnologia Educacional |
Educational Technology Coordinator
douglas.vilela@academicoesfera.com.br

CLISTIANE MAIA
Orientação Educacional |
School Counselor
clis@escolaesfera.com.br

RENATA LEÃO
Coordenação Extracurriculares |
After School Coordinator
renata.leao@escolaesfera.com.br

RECEPÇÃO | FRONT DESK
atendimento@escolaesfera.com.br

FINANCEIRO | FINANCE DEPARTMENT
financeiro@escolaesfera.com.br

SECRETARIA | SCHOOL OFFICE
secretaria@escolaesfera.com.br

WHATSAPP -  +55 12 99634 1981
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Av. Anchieta, 908 - Jardim Esplanada - São José dos Campos - SP
Av. Jorge Zarur, 650 - Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP
+55 12 3322 1255         +55 12 99634 1981
www.escolaesfera.com.br -   sphereschoolsjc

Be Sphere. Be Open to the World!


