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OUR MISSION. We will graduate students who are accomplished in the academic skills one would expect;
at ease beyond their borders; truly fluent in a second language; good writers and speakers one and all;
confident because they excel in a particular passion; artists no matter their field; practical in the ways of the
world; emotionally unafraid and physically fit; humble about their gifts and generous of spirit; trustworthy;
aware that their behavior makes a difference in our ecosystem; great leaders when they can be, good
followers when they should be; on their way to well-chosen higher education; and, most importantly,
architects of lives that transcend the ordinary. We will share our prosperity with those who need it, initially
through traditional financial aid and, as we grow, in more innovative and broader- scale ways that leap the
walls of our campuses. We will provide our faculty and staff members a special place to pursue the science
and art of teaching. We want to align the rewards of teaching more closely with the value it brings to society,
provide teachers opportunities to deepen their skills and be a place where careers, in and out of the
classroom, can flourish. We will advance education by setting an example as an effective, diverse and
accountable school; by continuously investing in ways to become better at what we do; and by making
available our discoveries, large and small, to colleagues in the cause of education.
NOSSA MISSÃO. Formaremos estudantes que terão alcançado, com excelência, as competências acadêmicas;
que terão expandido suas fronteiras; que serão fluentes em um segundo idioma; excelentes comunicadores
de suas ideias; confiantes, por se destacarem em suas potencialidades; artistas, em todos os contextos;
pragmáticos para lidar com o mundo de hoje; emocionalmente ousados e fisicamente preparados; humildes
quanto a seus talentos e generosos de espírito; honestos; conscientes de que seus comportamentos influenciam
nosso ecossistema; grandes líderes, quando possível, e responsáveis seguidores, quando necessário;
protagonistas de suas escolhas acadêmicas e, acima de tudo, arquitetos de uma vida que transcenda o comum.
Compartilharemos nossa prosperidade, primeiramente, criando oportunidades para aqueles com necessidade
financeira. Na medida em que crescermos, atuaremos de forma inovadora, em escala maior, para além dos
muros de nosso câmpus, beneficiando a comunidade na qual estamos inseridos. Proporcionaremos aos nossos
professores e colaboradores um ambiente no qual possam se dedicar à ciência e à arte do ensinar. Aspiramos a
conciliar os benefícios do ensino com os valores que ele agrega à sociedade. Proporcionaremos aos professores
oportunidades de aprofundarem seus saberes, a fim de que suas carreiras possam florescer, dentro e fora da
sala de aula. Aprimoraremos a educação, sendo uma referência de escola eficaz, responsável, que contempla a
diversidade; investindo continuamente para nos tornarmos melhores no que fazemos, e compartilhando nossas
descobertas, grandes ou pequenas, em prol da educação.

Welcome
Bem-vindos

Welcome to the São Paulo campus of Avenues: The World School, a new kind of 15-grade independent
school. Avenues New York opened in 2012 to graduate students who are, in the words of our mission
statement, “architects of lives that transcend the ordinary.”
Avenues’ global vision—one school with many interconnected and interdependent campuses around the
world—continues in São Paulo with the cultivation of innovative thinkers, creative problem solvers and
responsible global citizens.
Our dual diploma program was designed with global readiness and transferability in mind, meaning that
our students will be equipped to thrive wherever the world takes them.
Shaped by expert faculty, our program teaches students the skills and content they need to thrive in a world
where what you know matters as much as what you can do with what you know. It is the strongest possible
response to a future that we cannot yet imagine, but for which we can prepare.
Welcome to A New School of Thought. We’re so glad you’re here.

Bem-vindos ao câmpus de São Paulo da Avenues: The World School, um novo modelo de escola com 15 níveis
escolares. Em 2012, a Avenues New York abriu as portas para formar alunos que, como estabelece nossa
missão, serão “arquitetos de uma vida que transcenda o comum”.
A visão global da Avenues — uma escola com muitos câmpus interconectados e interdependentes ao redor do
mundo — continua em São Paulo por meio da formação de pensadores com ideias inovadoras, indivíduos
capazes de solucionar problemas de maneira criativa e cidadãos globais responsáveis.
Ao conceber nosso programa de dupla diplomação, consideramos uma visão global e a possibilidade de
transferência. Isso significa que nossos alunos estarão preparados para prosperar em qualquer lugar do mundo.
Desenvolvido por professores especialistas, nosso programa ensina aos alunos competências e conteúdos
necessários para ter sucesso em um mundo onde o conhecimento é tão importante quanto a capacidade de
agir a partir dele. Essa é a resposta mais vigorosa possível a um futuro que ainda não podemos imaginar, mas
para o qual já podemos nos preparar.
Bem-vindos a uma Nova Escola de Pensamento. Estamos muito felizes por você estar aqui.

Why Avenues
Por que a Avenues

We believe that there are many reasons to choose Avenues: The World School, some things, however, make
Avenues truly distinct.
Avenues is one school with many campuses, including New York, São Paulo, Online, and in the near future,
Shenzhen. This is not a collection of different schools, but rather one highly integrated and global learning
community, connected and supported by a common vision. Our global admissions standards mean that a student
admitted to one campus is automatically admitted to all, opening up exciting possibilities for the cultivation of
global citizens “at ease beyond their borders”.
Avenues’ innovative curriculum is continuously developed by our in-house research and development team to
reflect our global perspective and rapidly changing reality.
Spiraling throughout the grades, Avenues World Course aims to cultivate global citizens: people who think
creatively, critically and empathetically about world issues; who are aware that their behavior makes a difference
in our ecosystem; who approach problems from multiple perspectives and collaborate instinctively to solve them.
While our vision is ambitiously global, we are committed to the local —meaning we take Brazilian educational
standards as seriously as we do international ones. With the Brazilian Program, Avenues takes an integrated
curricular approach, and our students exhibit the positive cognitive consequences of bilingualism and develop
a balanced mastery of social and academic skills in each culture. Our program is fully licensed and accredited
by the Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (State Education Board) and, at the end of their studies
at Avenues, students will have the option of choosing to pursue higher education abroad or in Brazil.

Acreditamos que há muitas razões para escolher a Avenues: The World School. No entanto, alguns aspectos
tornam a Avenues realmente única.
A Avenues é uma escola com diversos câmpus, incluindo Nova Iorque, São Paulo, Online e, no futuro próximo,
Shenzhen. Não somos uma rede de escolas com diferentes propostas educacionais — somos uma comunidade
de aprendizagem altamente integrada e global, conectada e fundamentada por uma visão comum. Nossos
padrões globais de admissão permitem que, ao ingressar na Avenues, o aluno seja automaticamente admitido
em todos os câmpus. Isso torna possível a formação de cidadãos globais “que terão expandido suas fronteiras”.
O currículo inovador da Avenues é aperfeiçoado continuamente por nossa equipe interna de pesquisa
e desenvolvimento a fim de refletir nossa perspectiva global e a realidade dinâmica em que vivemos.
Presente em todos os níveis escolares, o Avenues World Course tem como objetivo formar cidadãos globais:
pessoas que pensam de forma criativa, crítica e empática sobre questões mundiais; que estão cientes da
influência do próprio comportamento sobre o ecossistema; que abordam problemas a partir de múltiplas
perspectivas e colaboram instintivamente para resolvê-los.
Embora nossa visão seja ambiciosamente global, temos um compromisso com o contexto local. Isso significa que
cumprimos os padrões educacionais brasileiros tão seriamente quanto os internacionais. Com o Programa Brasileiro,
a Avenues adota uma abordagem curricular integrada. Assim, nossos alunos apresentam os benefícios cognitivos
do bilinguismo e desenvolvem competências sociais e acadêmicas consistentes em ambos os idiomas.
Nosso programa é totalmente autorizado e credenciado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e,
ao final dos estudos na Avenues, os alunos terão a opção de cursar o ensino superior no Brasil ou no exterior.

Avenues
Learning Experiences
Experiências
de Aprendizagem
na Avenues

Here, we present the distinguishing differences of an Avenues education—the learning experiences
that define a child’s journey through Avenues, whether it begins in the Primary Division (nursery through
5th grade) or the Secondary Division (6th through 12th grade). These experiences underpin the Avenues
World Elements, our unique curricular system that lays out the essential and enduring learning outcomes
for Avenues graduates around the world.

A seguir, apresentamos as características distintivas da educação na Avenues, isto é, as experiências
de aprendizagem que definem a jornada de uma criança quando percorre os níveis escolares da Avenues,
seja começando pela Primary Division (do Nursery ao 5th grade), ou pela Secondary Division (do 6th ao
12th grade). Essas experiências sustentam o Avenues World Elements, nosso sistema curricular exclusivo
que apresenta os resultados essenciais e duradouros da aprendizagem dos alunos formados pela Avenues
em todo o mundo.
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What students know is important to us, but we care even more about what they can do with their
knowledge—how they evaluate information, question assumptions and solve problems. By extension,
we value the ability to formulate incisive questions and evaluate multiple answers over the memorization
of content. That is why at Avenues, students learn through dialogue—the exchange and weighing of
perspectives on a particular text, math problem or global issue.
Exchange works like this: Instead of sitting in rows, students sit at a round table so they can make eye
contact with one another. Instead of standing at the front, their teacher sits shoulder-to-shoulder with
students as part of the circle and guides the discussion by asking probing questions. Students respond,
then follow suit by asking their own questions. It is a beguilingly simple setup that yields profound results.
In languanges and the humanities, this method teaches empathy, persuasion and flexible thinking. In math,
it provides a model of collaborative problem solving—that students can apply to any area of life. Across the
board, it stimulates critical thinking and cultivates articulate public speakers who are able to present their
opinions and pitch their ideas with extraordinary poise.

O que os alunos sabem é importante, mas nos importamos ainda mais com o que eles podem fazer a partir do
que sabem — como avaliam informações, questionam suposições e resolvem problemas. Como consequência,
valorizamos mais a capacidade de formular perguntas claras e avaliar as respostas recebidas do que a mera
memorização de conteúdo. É por isso que, na Avenues, os alunos aprendem por meio do diálogo, da troca e
da ponderação de perspectivas sobre um determinado texto, problema de matemática ou questão global.
O elemento Exchange funciona da seguinte maneira: em vez de se sentarem em fileiras, os alunos se
organizam em volta de uma mesa redonda, para que possam fazer contato visual uns com os outros. Em vez
de ficar de pé, em frente à turma, o professor senta-se ao lado dos alunos como parte do círculo e orienta a
discussão por meio de perguntas precisas. Os alunos respondem e, em seguida, fazem o mesmo, colocando
suas próprias perguntas. É uma configuração simples que produz resultados profundos.
Em Inglês, Português e Humanidades, esse método ensina empatia, persuasão e flexibilidade de pensamento.
Em Matemática, fornece um modelo de aprendizagem colaborativa baseada na solução de problemas, que os
alunos podem aplicar em qualquer área da vida. De maneira geral, esse método estimula o pensamento crítico
e forma oradores articulados e capazes de apresentar suas opiniões e ideias com uma confiança extraordinária.
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We embrace the idea that the best way to cultivate lifelong skills is to spend a lot of time practicing
with the right kind of guidance and coaching. To that end, we developed the High-Intensity Practice (HIP)
program for students in the Secondary Division.
In writing sessions, students are given 20 minutes to write, uninterrupted and in silence, on a variety of
prompts. In math sessions, students spend the same amount of time solving problems in small groups.
The prompts and problems are designed to provoke bold responses and encourage students to take
inventive risks. In these short bursts of creative and analytical freedom, students cultivate essential
thinking skills—mental agility, empathy, creativity and critical thinking— through persistent practice.
In addition to developing better writers and more nimble problem solvers, HIP allows students to practice
a deeper kind of thinking than normally focused on in other classroom settings.
By practicing often and over a number of years, students develop a set of thinking skills related to the
brain’s key executive functions: working memory, cognitive flexibility and inhibitory control (executive
function is often likened to the air traffic control system of the brain).
As a regular part of the Secondary Division schedule, HIP thinking builds the intellectual “muscle memory”
that will enable students to unleash their creativity while staying focused—in college and beyond.

A melhor maneira de desenvolver competências ao longo da vida é dedicar tempo à prática contínua,
acompanhada de orientação e treinamento adequados. Para isso, desenvolvemos o programa High-Intensity
Practice (HIP) para a Secondary Division.
Nas sessões de Redação, os alunos têm 20 minutos para escrever, sem pausas e em silêncio, a partir de uma
variedade de estímulos. Nas sessões de Matemática, os alunos têm o mesmo tempo para resolver problemas
em pequenos grupos.
Os estímulos e problemas são elaborados para provocar respostas ousadas e incentivá-los a assumir riscos
criativos. Nessas explosões curtas de liberdade criativa e analítica, os alunos promovem habilidades
cognitivas essenciais — agilidade mental, empatia, criatividade e pensamento crítico — por meio da prática
persistente. Além de desenvolver melhores escritores e solucionadores ágeis de problemas, o HIP permite
que os alunos exercitem um nível de pensamento mais profundo do que em outros tipos de aula.
Com a prática frequente e prolongada do HIP, os alunos desenvolvem um conjunto de habilidades de
pensamento relacionadas às principais funções executivas do cérebro: memória de trabalho, flexibilidade
cognitiva e controle inibitório. Geralmente, as funções executivas são comparadas a um sistema de controle
de tráfego aéreo cerebral.
Como parte regular do programa da Secondary Division, o HIP Thinking cria o “músculo da memória”
intelectual que capacitará os alunos a explorar a criatividade e manter o foco — na universidade e além.
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At Avenues, languages are more than an academic pursuit; they are part of a daily practice that transforms
the way students see and think about the world.
English is the primary instructional language at Avenues São Paulo. We aim to graduate students who are
“at ease beyond their borders”—and we consider second language acquisition to be a core part of our
mission. All international students take Portuguese as a second language and English language support
is provided as needed.
From the very first day of school, students communicate, play and learn in English. Portuguese instruction
is slowly introduced in 1st grade, and from 2nd grade onwards, students take Portuguese classes to develop
the academic and linguistic resources needed to thrive in Brazil.
In the Secondary Division, students deepen their language study by pursuing rigorous, college-level
coursework aligned with the higher education destination of their choice.
As a world school, Avenues recognizes the integral role language plays in community and culture, and you
will hear multiple languages as you walk through an Avenues campus. During class, students will speak,
read and write in the instructional language.

Na Avenues, o estudo de idiomas é mais que um objetivo acadêmico. Ele faz parte de uma prática diária
que transforma o modo como os alunos veem e pensam o mundo.
O inglês é o principal idioma de ensino-aprendizagem na Avenues São Paulo. Nosso objetivo é formar alunos
“que terão expandido suas fronteiras”, e consideramos a aquisição de um segundo idioma como parte
essencial da nossa missão. Todos os estudantes internacionais terão aulas de português como segundo
idioma. Caso necessário, ofereceremos aulas de suporte de inglês, assim como aulas extras.
Desde o primeiro dia de aula, os alunos se comunicam, brincam e aprendem em inglês. A instrução em
português é introduzida lentamente a partir do 1st Grade e, a partir do 2nd Grade, os alunos desenvolvem
a linguagem acadêmica nas aulas de Português. Assim, garantimos que nossos alunos tenham os recursos
linguísticos necessários para prosperar no Brasil.
Na Secondary Division, os alunos aprofundam o estudo dos idiomas seguindo uma formação rigorosa de
nível universitário e alinhada ao curso de ensino superior que pretendem seguir.
Como uma World School, a Avenues reconhece o papel integral desempenhado por um idioma na sua
comunidade e cultura. Por isso, é possível ouvir diferentes idiomas ao visitar um câmpus da Avenues.
No entanto, durante as aulas, os alunos falam, leem e escrevem no idioma de instrução de cada câmpus.
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Inquiry is the process whereby students expand their knowledge, discover solutions to problems, uncover
inconsistencies and answer questions. It is fundamental to learning and the growth of human civilization,
and it happens in every classroom and at every grade level at Avenues.
When students search for the answers to questions, they gain a deeper and more lasting understanding
of their subject matter than direct instruction can provide—and more often than not, that understanding
is concretely applied to a real-world problem or issue. At Avenues, especially in the Secondary Division,
inquiry often takes the form of solving “future problems,” which requires students to first inquire into
the current state of a given issue and then to extrapolate from their learning to find a solution.
An example of inquiry writ large is the Avenues World Course, our interdisciplinary global studies program
that spirals from nursery to 12th grade. The course takes students on a 15-year journey across intellectual,
cultural and geographical boundaries, structured around a series of questions that begin with the self
and expand gradually to encompass cities, civilizations and the future of the planet. “Who am I?” leads
to “What is community?” leads to “Why do civilizations rise and fall?” leads to “What kind of impact can
I make on the world in my lifetime?” There are no easy answers to these questions; guiding students to find
their own is one of the ways we prepare them to live meaningful lives in a future we cannot imagine.

A Exploração é o processo pelo qual os alunos expandem seus conhecimentos, descobrem soluções,
revelam inconsistências e respondem a perguntas. Esse é um processo fundamental para a aprendizagem
e o desenvolvimento da civilização humana e acontece em todas as salas de aula e níveis escolares
da Avenues.
Quando os alunos buscam as próprias respostas, eles ganham uma compreensão mais profunda e duradoura
do que a instrução direta pode proporcionar e, na maioria das vezes, essa compreensão é aplicada de modo
concreto a uma questão do mundo real. Na Avenues, especialmente na Secondary Division, a exploração
costuma assumir o formato de resolução de “problemas futuros”, exigindo que os alunos investiguem o
estado atual de uma determinada questão para fazer suposições a partir da própria aprendizagem
e encontrar uma solução adequada.
Um exemplo desse elemento em maior escala é o World Course da Avenues, nosso programa global de
estudos interdisciplinares que abrange desde o Nursery ao 12th Grade. O curso conduz os alunos em uma
jornada de 15 anos além dos limites intelectuais, culturais e geográficos, estruturada em torno de uma série
de questões que começam com o próprio indivíduo e se expandem gradualmente para abarcar cidades,
civilizações e o futuro do planeta. “Quem sou eu?” leva a “O que é uma comunidade?”, que leva a “Por que
as civilizações prosperam e colapsam?”, que por sua vez leva a “Que tipo de impacto posso causar no
mundo durante o curso da minha vida?”. Não há respostas simples para essas questões. Orientar os alunos
a encontrar suas próprias soluções é uma das maneiras de prepará-los para viver vidas significativas em
um futuro que não podemos imaginar.
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Interdisciplinary Studies combine the knowledge and curricular approach of two or more academic
disciplines into one activity to promote deep learning and a more complex understanding of a theme, topic
or real-world issue. By encouraging students to think across, rather than within, traditional fields of study,
this approach invites them to practice the expansive thinking necessary to formulate innovative solutions
to the world’s most pressing problems.
In our mission statement, we pledge to graduate students who are “accomplished in the academic skills one
would expect,” and interdisciplinary studies elevate—rather than replace— those skills and disciplines at
Avenues. Whenever possible, the intersections between subjects such as art, languages and science are
emphasized, whether in a hands-on STEAM project or a discussion-based World Course class. Our faculty’s
commitment to interdisciplinary studies nurtures a culture of collaboration in which teachers—and their
students—are constantly working together to redefine what is possible in N-12 education.

Os Estudos Interdisciplinares combinam o conhecimento e a abordagem programada de duas ou
mais disciplinas acadêmicas em uma única atividade para promover a aprendizagem profunda e o
entendimento mais complexo de um tema, assunto ou questão do mundo real. Ao incentivar os alunos
a observar as áreas de conhecimento tradicionais de modo transversal e não isolado, essa abordagem
convida-os a praticar o pensamento expansivo necessário na formulação de soluções inovadoras para
os problemas do mundo.
Em nossa missão, afirmamos nosso compromisso de formar alunos que “terão alcançado as
competências acadêmicas com excelência”. Nesse sentido, os estudos interdisciplinares elevam
(e não substituem) essas competências e disciplinas na Avenues. Sempre que possível, enfatizamos
as associações entre as disciplinas de Artes, Português, Inglês e Ciências, seja em um projeto prático
de STEAM ou em um debate do World Course. O compromisso dos nossos professores com os estudos
interdisciplinares estimula uma cultura de colaboração na qual professores e alunos estão sempre
trabalhando juntos para redefinir as possibilidades da educação básica.

M
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We pledge to graduate students who are “confident because they excel in a particular passion”, and we
provide students with the space, time and resources to identify and then pursue that passion in depth.
Starting in 6th grade, Mastery puts students in charge of their own learning in an area of their choosing,
supported by a faculty member or an expert in the field, and culminates in a long-term project. Projects
may range from engineering to the arts to applied research—the possibilities really are endless. The Mastery
experience is transformative—it might anchor a student’s college essay or inspire a future career—but its
heart is intrinsic reward: the beautiful engagement of one’s passions in the pursuit of excellence.
Preparation for the Mastery journey begins in the early grades, where students complete short passion
projects. Minimester is a highlight of the middle grades (6th through 8th), when students find new interests
by choosing from a range of extra-curricular classes. No matter their subject, all teachers at Avenues are
focused on helping students discover their passions, ensuring that by the time they enter the upper grades,
they are ready to grasp the immense opportunities of the Mastery Program.

Estamos comprometidos com a formação de alunos “confiantes por se destacarem em suas potencialidades”
e fornecemos o espaço, o tempo e os recursos para que eles as identifiquem e desenvolvam de modo
profundo. Começando no 6th Grade, o Mastery coloca os alunos no comando da própria aprendizagem em
uma área de sua escolha, com o apoio de um professor da Avenues ou um especialista convidado, e culmina
em um projeto de longo prazo. Os projetos podem variar de Engenharia a Artes ou pesquisa aplicada — as
possibilidades são infinitas. A experiência do Mastery é transformadora: ela pode, por exemplo, servir de base
para o ensaio crítico de um aluno do 12th Grade na inscrição em uma universidade norte-americana ou para
a redação do vestibular brasileiro ou, ainda, inspirar uma carreira futura. No entanto, sua recompensa é
intrínseca: o incrível engajamento de um aluno com os próprios interesses e a busca por excelência.
A preparação para a jornada do Mastery começa nos primeiros níveis escolares, com projetos curtos sobre
as potencialidades e interesses dos alunos. Nos Middle Grades (6th ao 8th Grade), os alunos encontram
novos interesses e podem escolher entre uma variedade de aulas extracurriculares no Minimester.
Independentemente do tema, os professores da Avenues estão focados em ajudar os alunos a descobrir
suas potencialidades e interesses, garantindo que, no momento em que ingressarem nos Upper Grades
(9th ao 12th Grade), estejam prontos para compreender as inúmeras oportunidades do programa de Mastery.
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We believe that students do best in school when they feel closely connected to adults who provide advice
and mentorship. The Secondary Division (6th through 12th grade) Deans Program is our expression of that
belief. Deans are full-time mentors whose sole responsibility is the social-emotional wellbeing and academic
success of their students. Working closely with faculty and acting as a point of contact for parents, deans
ensure students are fully supported and appropriately challenged at school. The student-dean relationship
is a powerful source of continuity across the major transitions between grades, and onwards towards
graduation and college.
We are serious about placing our students in postsecondary environments in which they will thrive. In 10th
grade, students are assigned a dean with expertise in college counseling. With their holistic understandings
of their mentees and encyclopedic knowledge of institutions of higher education, deans are uniquely placed
to guide students through the admissions process. Avenues students have been admitted to top schools
around the world, including Harvard, Stanford, Yale, University of Sydney, King’s College London, University
of St. Andrews and Keio University in Tokyo.

Acreditamos que os alunos se saem melhor quando criam vínculos fortes com adultos que oferecem
aconselhamento e orientação. O Deans Program da Secondary Division (do 6th ao 12th Grade) é a expressão
disso. Os Deans são mentores em tempo integral, cuja única responsabilidade é o bem-estar socioemocional e
o sucesso acadêmico dos nossos alunos. Atuando em estreita colaboração com os professores e como ponto
único de contato com os pais, os Deans garantem que os alunos sejam totalmente amparados e devidamente
desafiados nas suas atividades escolares. A relação estudante-Dean é uma poderosa fonte de continuidade
entre as importantes transições de níveis escolares e, mais adiante, na formatura e entrada na universidade.
Levamos a sério a responsabilidade de encaminhar nossos alunos para ambientes universitários em que
poderão prosperar. A partir do 10th Grade, os alunos são designados a um Dean com especialização em
aconselhamento universitário. Devido à compreensão integral dos orientandos e ao conhecimento amplo
de instituições de ensino superior, os Deans têm uma posição privilegiada para orientar os alunos durante
o processo de admissão nas universidades. Alunos da Avenues New York ingressaram nas melhores
universidades do mundo, incluindo Harvard, Stanford, Yale, Sydney University, King’s College London,
St. Andrews University e Keio University, em Tóquio.

P
Play
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Play is the medium through which students learn about themselves and the world, and in the first years of
the Primary Division, it is prioritized as a key to child development. The curriculum is designed to promote
competency and the mastery of developmental skills through a variety of multisensory experiences, using
open-ended materials that ignite children’s imaginations. Whether children are playing with wooden blocks
and sand or enjoying an age-appropriate game on an iPad, teachers act as guides, seeking to stimulate their
natural curiosity and ensure that they feel challenged but not frustrated. Tactile play develops fine and gross
motor skills, physical play stimulates growth, and make-believe play accelerates social-emotional learning.
Most importantly for us, all kinds of play foster a love of learning that young children will carry with them as
they move upwards through school.

O Brincar é o modo pelo qual os alunos aprendem sobre si mesmos e sobre o mundo. Nos primeiros níveis
escolares da Primary Division, as brincadeiras e o brincar são priorizados como um aspecto fundamental para
o desenvolvimento infantil. O currículo é projetado para promover a competência e o domínio das
habilidades de desenvolvimento por meio de uma variedade de experiências multissensoriais, usando
materiais didáticos manipuláveis que provocam a imaginação das crianças. Quer as crianças estejam
brincando com areia e blocos de madeira ou desfrutando de um jogo apropriado para a idade em um
iPad, os professores agem como guias, buscando estimular sua curiosidade natural e garantir que se
sintam desafiadas, mas não frustradas. A exploração tátil desenvolve habilidades motoras básicas e finas,
os jogos motores (pega-pega, por exemplo) estimulam o crescimento, e os jogos simbólicos (faz de conta)
aceleram a aprendizagem socioemocional. O mais importante para nós é que todos os tipos de brincadeiras
estimulem o interesse pela aprendizagem que as crianças pequenas carregarão consigo à medida que
avançam nos níveis escolares.

Pr
Projects
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Project-based learning challenges students not only to understand, but also to use complex ideas in
innovative, tangible and rigorous ways. It is one of the most powerful tools that we have at our disposal
for cultivating real-world problem solvers and confident collaborators.
Across every subject area and at all grade levels projects are thoughtfully designed to send students deep
into a particular topic. In 1st grade at Avenues New York, for example, students spent a year studying the
role of parks in communities before embarking on group projects to design and engineer their own
playgrounds. Meanwhile, after two months studying and exploring sustainability in their neighborhoods
and across Brazil, 10th grade students at Avenues São Paulo pitched social enterprise solutions to make
their new campus a sustainable one. In our first year on campus, projects across all grade levels will focus
on building community within and beyond the classroom and campus.
By making students accountable for their work, project-based learning builds persistence, communication
skills and self-awareness—in other words, it builds character. Remarkable things happen when young
people are given a stake in their own learning—something we witness first-hand every day at Avenues.

A aprendizagem baseada em projetos desafia os alunos não apenas a entender, mas também a aplicar
ideias complexas de modo inovador, tangível e rigoroso. É uma das ferramentas mais avançadas à nossa
disposição para formar alunos que solucionam problemas do mundo real e são colaboradores confiantes.
Em todas as disciplinas e níveis escolares, os projetos são planejados cuidadosamente para conduzir
os alunos a um tópico específico. No 1st Grade da Avenues New York, por exemplo, os alunos estudaram
o papel dos parques nas comunidades durante um ano antes de iniciar projetos em grupo para desenhar
e projetar seus próprios playgrounds. Enquanto isso, após dois meses investigando a sustentabilidade
em nosso bairro e em todo o Brasil, alunos do 10th Grade da Avenues São Paulo lançaram soluções
empresariais sociais para tornar nosso novo câmpus sustentável. Em nosso primeiro ano no câmpus,
os projetos em todos os níveis escolares concentram-se na construção do sentido de comunidade dentro
e fora da sala de aula e do câmpus.
Ao tornar os alunos responsáveis pelas suas próprias obras, invenções e criações, a aprendizagem baseada
em projetos cria persistência, habilidades de comunicação e autoconsciência — em outras palavras, ela
molda o caráter. Descobertas notáveis acontecem quando os jovens são protagonistas de seu próprio
aprendizado — algo que observamos todos os dias na Avenues.

Se
Service

We are committed to helping students get out of their “bubbles,” whether socio-economic, cultural or
linguistic—not only because it’s the right thing to do but also because young people learn and grow in
extraordinary ways when they do. From nursery to 12th grade, our community engagement and social
innovation programs emphasize experiential learning that allows students to forge personal connections
to individuals, organizations and causes beyond the campus walls. Through these connections, we inspire
students to develop concern for others, commitment to the common good and a desire to make a
difference in the world. These deep and sustained forms of engagement are a crucial part of our effort
to cultivate the next generation of courageous, compassionate and enterprising global citizens.
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Estamos empenhados em ajudar os alunos a sair de suas zonas de conforto, sejam elas socioeconômicas,
culturais ou linguísticas, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas também porque os jovens aprendem
e crescem de maneiras extraordinárias quando o fazem. Desde o Nursery até o 12th Grade, nosso programa
de Engajamento Comunitário e Inovação Social enfatiza o aprendizado experimental, que permite aos alunos
criar vínculos com indivíduos, organizações e causas além dos muros da escola. Por meio desses vínculos,
inspiramos os alunos a desenvolver o cuidado com os outros, o compromisso com o bem comum e o desejo
de fazer a diferença no mundo. Essas formas profundas e sustentadas de engajamento são uma parte crucial
do nosso trabalho para formar a próxima geração de cidadãos globais corajosos, flexíveis e empreendedores.

Sa
Study Abroad
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Immersion in another culture, language and society is the most direct way to cultivate global citizens who
are “at ease beyond their borders”. Avenues’ international programs are designed to push students beyond
their comfort zones, allowing them to experience the world from new perspectives while having fun and
deepening their knowledge about a particular topic. By making authentic and personal connections to
other cultures, students expand not only their worldviews, but also their own definitions of themselves.
Global Journeys is the Avenues program that provides cross-cultural experiential education. Every
year, Global Journeys collaborates with Avenues faculty and staff to develop international programs
that are rooted in the Avenues curriculum and structured around inquiry into a specific issue or theme.
Past programs have included studies of climate change in New Zealand; renewable energy in Uruguay;
marimba music in Botswana; and language and cultural exchange in Argentina and China.

A imersão em outra cultura, idioma e sociedade é a maneira mais direta de formar cidadãos globais “que
terão expandido suas fronteiras”. Os programas internacionais da Avenues são concebidos para deslocar
os alunos de suas zonas de conforto, permitindo que vivenciem o mundo a partir de novas perspectivas,
ao mesmo tempo em que se divertem e aprofundam seus conhecimentos sobre um determinado tópico.
Ao estabelecer vínculos autênticos com outras culturas, os alunos expandem não apenas suas visões de
mundo, mas também a concepção que têm sobre si mesmos.
Global Journeys é o programa da Avenues que oferece uma educação vivencial e intercultural. Todos
os anos, o Global Journeys conta com a cooperação de professores e colaboradores da Avenues para
desenvolver programas internacionais estruturados em torno de uma questão ou temática específica, como
estudos sobre a mudança climática na Nova Zelândia, energia renovável no Uruguai, música com marimba
no Botswana e intercâmbio cultural na Argentina e na China.

The Places We’ve Been
Lugares onde já estivemos

ARGENTINA

CHILE

ECUADOR

NEW ZEALAND

TAIWAN

Buenos Aires

Punta Arenas

Quito		

Auckland

Hualien

Mar del Plata

Puerto Natales
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Taipei
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San Martín
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BRAZIL
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São Paulo

Santiago
ITALY

Christchurch
URUGUAY

CHINA

Florence

Beijing		

Rome

SPAIN
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Venice

Barcelona

Florida		

Valencia		
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Guilin
Hong Kong
Longsheng

JAPAN

Shanghai

Kyoto

Xian

Tokyo
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Avenues
World Elements

Developed by our in-house research and development team, the Avenues World Elements (AWE) defines
and describes the essential and enduring learning outcomes for graduates of Avenues: The World School
across all our campuses. The first iteration of the table is already proving a powerful tool for our faculty
to design and collaborate on new interdisciplinary courses and projects; future iterations will incorporate
insights from our new campuses around the world and our own research.
For example, the first Avenues World Element is empathy: the ability to recognize, understand and
experience the feelings of others. Empathy is often considered a building block of emotional intelligence.
Empathy may have limits on its own, but when combined with other elements like Critical Thinking,
beliefs and ethics, the result can be direct moral action and community engagement. Empathy can also
be combined with creativity, design and entrepreneurship to help a student to solve problems in a more
user-centered manner. In these ways, curricular elements can be combined to form a wide variety of
programmatic “molecules”—courses, projects and approaches—within the curriculum, which form the
very building blocks of the thought and behavior of an Avenues student.

Elaborado por nossa equipe interna de pesquisa e desenvolvimento, o Avenues World Elements (AWE) define
e descreve os resultados de aprendizagem essenciais e duradouros dos alunos formados em todos os câmpus
da Avenues: The World School. A primeira aplicação da tabela está se provando uma ferramenta poderosa
para o planejamento e a colaboração dos professores em novos cursos e projetos interdisciplinares; futuras
aplicações devem incorporar insights das nossas pesquisas e dos novos câmpus ao redor do mundo.

Por exemplo, o primeiro Avenues World Element é a empatia: a habilidade de reconhecer, compreender
e experimentar os sentimentos dos outros. Em geral, a empatia é considerada um componente básico da
inteligência emocional. Ela pode não exercer um impacto grande sozinha, mas ao combiná-la com outros
elementos como pensamento crítico, crenças e ética, o resultado pode ser uma ação moral direta e o
engajamento comunitário. A empatia também pode ser associada a criatividade, design e empreendedorismo
para ajudar um aluno a resolver problemas de uma forma mais centrada no usuário. Assim, os elementos
curriculares podem ser agrupados para gerar no currículo uma ampla variedade de “moléculas” programáticas
— cursos, projetos e abordagens — que formam os componentes básicos do pensamento e do comportamento
de um aluno da Avenues.

AVENUES NEW YORK

Avenues Around
the World
A Avenues ao
Redor do Mundo

Avenues New York is excited to embrace the myriad possibilities for intercampus exchange that have always
been at the heart of Avenues’ global vision. Avenues New York opened its doors in 2012 and serves students
from nursery through 12th grade. In 2016, Avenues began a major expansion project, and it has now grown
to 2,100 students, making Avenues New York the largest independent school in the city.
AVENUES ONLINE
Avenues Online (AON) is the online campus of Avenues: The World School. Developed by Avenues’ research
and development team, AON uses a unique and proprietary learning platform to provide an Avenues
education to our nomadic students whose circumstances have placed them in diverse global locations.
Wherever there is an internet connection, there is AON. So far, students have attended Avenues Online from
such far-flung destinations as Lima, Peru; Marfa, Texas; and the Bahamas.
AVENUES MASTERY ACADEMY
In 2017, nine Avenues students traveled to Shenzhen with five Avenues faculty to pilot a new and exciting
model for modern education: the Avenues Mastery Academy. One part specialized school and one part
maker space, the program was modeled on apprentice learning in which high school students work
side-by-side with master instructors and expert practitioners in a state-of-the-art maker studio.
By the end of this period of growth and learning, all students had achieved their goal: to design and build a
working cell phone from scratch, using components sourced in Shenzhen’s world-famous electronics markets.

AVENUES NEW YORK
A Avenues New York está sempre entusiasmada com as inúmeras possibilidades de intercâmbio entre os câmpus,
uma ideia central na visão global da Avenues. A Avenues New York abriu em 2012 e atende alunos do Nursery ao
12th Grade. Em 2016, a Avenues New York iniciou um grande projeto de expansão para receber 2.100 alunos,
tornando-se a maior escola particular da cidade de Nova Iorque.
AVENUES ONLINE
Avenues Online (AON) é o câmpus on-line da Avenues: The World School. Elaborada por nossa equipe de
pesquisa e desenvolvimento, a AON usa uma plataforma de aprendizagem única e de software proprietário para
oferecer a educação da Avenues aos nossos alunos cujas circunstâncias os deslocaram para diversos locais do
mundo. Onde houver uma conexão com a internet, a AON estará disponível. Até o momento, a Avenues Online
teve alunos conectados de locais como Lima, Peru, Marfa, Texas, e Bahamas.
AVENUES MASTERY ACADEMY
Em 2017, nove alunos e cinco professores da Avenues visitaram Shenzhen, na China, para iniciar um projeto
piloto de educação moderna: o Avenues Mastery Academy. Uma combinação de escola especializada e espaço
maker, o programa inspirou-se em um modelo de aprendizado prático em que estudantes da Secondary Division
trabalham lado a lado com instrutores e profissionais especialistas na área.
Ao final desse período de crescimento extraordinário e aprendizado intensivo, todos os alunos atingiram seu
objetivo: projetar e construir um telefone celular funcional usando componentes adquiridos nos mercados de
eletrônicos de Shenzhen, famosos mundialmente.

Our Leadership
Nossa Equipe
de Gestores

Avenues São Paulo has assembled a world-class leadership team comprised of expert educators and
experienced school administrators. Our head of school Hamilton Clark has over 40 years of international
education experience and was most recently head of Avenues New York. Anne Baldisseri, head of our
Primary Division, joins us from St. Paul’s School, while John Ciallelo, head of our Secondary Division,
joins us from Chapel, and Lisa Lund Peixoto, director of admissions, from Graded School. With more than
20 years of teaching and leading college preparation, Cristine Conforti joins us from Colégio Santa Cruz,
while Andy Williams, Director of Teaching and Learning joins us from Avenues global headquarters.
Our team and mission have attracted outstanding faculty from all over the world. From Singapore to
São Paulo, our faculty will count decades of international school experience, a roster of advanced degrees
and a deep commitment to embrace change, collaboration and constant learning.

A Avenues São Paulo reuniu uma equipe de gestores de excelência, formada por educadores especializados
e administradores escolares experientes. Nosso Head of School, Hamilton Clark, tem mais de 40 anos de
experiência em educação internacional, tendo ocupado mais recentemente o cargo de Head da Avenues
New York. Anne Baldisseri, Head of Primary Division, juntou-se à nós a partir da St. Paul’s School, enquanto
John Ciallelo, Head of Secondary Division, veio da Chapel e Lisa Lund Peixoto, Director of Admissions,
da Graded School. Com mais de 20 anos de experiência em ensino e preparação para aconselhamento
universitário, Cristine Conforti integrou-se à nossa equipe vinda do Colégio Santa Cruz. Contamos ainda
com Andy Williams, Director of Teaching and Learning, que se juntou recentemente à equipe a partir da
sede global da Avenues.
Nossa equipe de gestores e nossa missão atraíram professores extraordinários de todas as partes
do mundo. De Singapura a São Paulo, nosso corpo docente soma décadas de experiência escolar
internacional, uma extensa lista de diplomas e um forte compromisso de promover a mudança,
a colaboração e o aprendizado constante.

AVENUES SÃO PAULO
Rua Pedro Avancine, 73
05679-160 - São Paulo, SP - Brasil
+55 11 2838-1800
admissions-sp@avenues.org
www.avenues.org/sp
GLOBAL HEADQUARTERS
11 East 26th Street
17th floor
New York, NY 10010-1420, USA
+1 212.935.5000
info@avenues.org
www.avenues.org
avenuessaopaulo
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avenuesdotorg
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