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O que é Global Perspectives? 
 

 Programa oferecido por Cambridge 

International Education 

 Fundamental 1 a Ensino Médio 

 Desenvolvimento de habilidades: pesquisa, 

análise, avaliação, reflexão, comunicação e 

colaboração 

 Perspectiva pessoal, local e global 

 Temas variados 
 



Pesquisa 

Análise 

Avaliação 

Reflexão 

Comunicação 

Colaboração 

 
 

HABILIDADES 

SÉCULO XXI Temas do séc. 21:  

 Percepção Global 

 Finanças, Economia, 

Negócios e 

Empreendedorismo 

 Civismo 

 Saúde 

Fonte: Competência Global, Século XXI, aprendizado baseado em problemas e você!, Dr. Margy Jones-Carey; 

‘The case for 21st-century learning’ Andreas Schleicher, OECD Education Directorate 

http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm 

http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm
http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm
http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm


Y3: How do homes provide safe shelter? 
(Como moradias fornecem abrigo seguro) 

 
 Habilidade: análise 

 Sub-habilidade: comunicação 

 Objetivo: pesquisar e entender que o clima influencia na moradia de 

diferentes maneiras no mundo; fazer relações de dados pesquisados 

 Resultado: apresentação oral com apoio de PPT aos visitantes no 

evento escolar. 
 



Different Types of Houses 
Found in Countries  
Around the World 

(Diferentes tipos de moradias 
encontradas ao redor do mundo) 



 Huts 
(Spain – Italy – Russia)  



Stilt Houses  
(Southeast Asia + Brazil) 

 



Canal Boats - Houseboats  
(United Kingdom and Netherlands) 

 



Boathouses 



Hurricane-Proof Houses  
(Above the Equator Line) 



Earthquake-Proof Houses  
(Japan – India - Philippines) 



Prefab Houses 



Underground Houses  
(Australia) 



Bamboo Houses  
(China) 



Y4: Taking care of planet Earth -  

Inventions 
(Cuidando do nosso planeta - invenções) 
 

 Habilidade: comunicação 

 Sub-habilidades: pesquisa e colaboração 

 Objetivo: apresentar informação de maneira clara 

utilizando estrutura apropriada e fazendo referências a 

fontes; falar sobre invenções que podem ajudar a cuidar 

do meio ambiente. 

 Resultado: blog criado pelos alunos (www.tumblr.com) 

http://www.tumblr.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.tumblr.com/


Y5: Will a robot do your job? 
(Um robô irá substituir seu trabalho?) 
 

 

 Habilidade: comunicação 

 Sub-habilidade: pesquisa 

 Objetivo: apresentar informação de maneira clara 

utilizando estrutura apropriada e fazendo referências 

a fontes 
 



Y5: Will a robot do your job? 
 

 

 

 Resultado: apresentação em Sway aos 

visitantes no evento escolar 

(sway.office.com) 



Processo: 
 

 Pesquisa em artigos e websites na 

internet; 

 Palestra do gerente geral da Staubli 

(empresa global de soluções 

mecatrônicas cujos robôs oferecem 

soluções para todo tipo de indústria); 
 



Processo: 
 

 Organização dos dados na plataforma 

Sway; 

 Ensaios para a apresentação; 
 



Processo: 
 

 Compartilhando experiências com escola 

Cambridge no Arizona, EUA.  
 



Y6: How do we communicate with people? 
(Como nos comunicamos com as pessoas?) 
 

 Habilidade: reflexão 

 Sub-habilidades: comunicação e pesquisa 

 Objetivo: comunicar-se de maneira satisfatória; entender as diferentes formas 

de comunicação (verbal e não verbal e expressões faciais, gestos, sinais);  

 Resultado: produzir um vídeo mostrando como o celular pode afetar na 

comunicação/interação com os colegas. 




