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Escolhendo uma escola 
de educação infantil de 
qualidade
Escolher a escola de educação infantil adequada para 
seu filho é uma importante responsabilidade. Encontrar 
a escola apropriada requer tempo, planejamento 
e paciência, mas o resultado compensa o esforço 
despendido. Este guia fornece orientações para ajudar 
os pais nessa importante decisão, estabelecendo os 
critérios essenciais que devem nortear a seleção da 
melhor escola para seu filho. 

Os primeiros anos de vida
Os primeiros anos na vida de uma criança são vitais. 
É nessa fase que os pais podem ajudar a estabelecer 
bases sólidas no desenvolvimento de seus filhos.

Pesquisas recentes realizadas 
em todo o mundo confirmam 
que o desenvolvimento das 
atividades cerebrais nas crianças 
é profundamente afetado pelas 
experiências vividas nos primeiros 
anos de vida.

Encontrar a escola adequada para 
seu filho é uma das mais importantes 
decisões que você irá tomar como 
pai, porque a escola, que também 
fará parte da vivência diária de seu 
filho, terá, igualmente, um significante 
impacto em sua vida.

Os pais precisam escolher uma 
escola que irá trabalhar em parceria 
com eles no desenvolvimento de 
seus filhos, que respeite ideias e 
acolha os pontos de vista, estimule a 
criatividade  e ofereça um ambiente 
seguro e acolhedor.

Em suma, uma escola que assegure 
o padrão de qualidade dos serviços 
oferecidos.

“A palavra mais forte que soa 
para nós, pensando na Maple 
Bear, é tranquilidade.

É um lugar no qual a criança 
é criança e isso é muito 
importante nos dias de hoje. 
Sentimos uma afinidade de 
pensamentos a respeito de 
educação e vemos nossa filha 
feliz quando volta da escola para 
casa. Lá ela tem nome e não é 
apenas um número. Buscamos 
para nossa filha um lugar que 
proporcione o desenvolvimento 
de um ser equilibrado e feliz, 
com aprendizado para a vida. 
Na Maple Bear encontramos o 
equilíbrio nesta delicada fórmula 
de transmissão de conhecimento 
e desenvolvimento do ser.

Para nós, a Maple Bear é uma 
extensão da nossa casa!”

Cristina Canô e Marco Antonio 
Romano

Pais da Yasmim

Maple Bear Alphaville

Maple Bear Alphaville
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Padrão de qualidade
Uma escola com padrão de qualidade assegura 
que todas as crianças recebam atenção e cuidados 
individuais, aprendam como se relacionar com os 
outros e sintam-se confiantes a respeito de si mesmas.

Ao mesmo tempo, oferece às 
crianças um ambiente convidativo, 
sereno, aconchegante, com amplos 
espaços e pleno de materiais e jogos 
para que elas possam brincar e 
descobrir o mundo a sua volta.

Os profissionais de uma escola 
com padrão de qualidade são 
genuinamente devotados às crianças 
e entendem as diferenças individuais.

São educadores que reconhecem 
as situações de comportamento 
nas quais a criança necessita de 
ajuda, que têm consciência das 

diversidades culturais e que são 
capazes de criar e estabelecer 
jogos e atividades que atendam aos 
interesses e idades das crianças sob 
seus cuidados.

Eles são aptos também a desenvolver 
a autoestima de cada criança, por 
meio da atenção afetiva e carinhosa, e 
estão sempre dispostos a trabalhar em 
conjunto com os pais e estabelecer 
objetivos comuns, visando ao  
bem-estar das crianças.

“Escolhemos a Maple Bear pelo 
diferencial da escola: estudo 
bilíngue e educação internacional 
em um ambiente que nos remete 
ao aconchego da casa da vovó. 
Profissionais qualificadíssimos 
atuando com a ternura de nossos 
tempos de jardim de infância.

A estrutura chama a atenção, o 
método envolve e o acolhimento 
conquista.”

Marcia Maria Ditzel Goulart 

Mãe do João Gabriel

Maple Bear Curitiba

Maple Bear Curitiba
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Obtendo informações
Há várias maneiras de obter informações importantes 
e necessárias que auxiliarão os pais na escolha da 
melhor escola.

Os métodos recomendados são uma sondagem pelo telefone, seguida de uma 
visita pessoal à escola e uma conversa com a direção pedagógica; finalmente, 
um tour pela escola em funcionamento, que inclui conhecer as áreas de uso, 
os recursos humanos, as rotinas e as práticas.

“Escolhemos a Maple Bear 
pois oferece a oportunidade de 
aprender o inglês utilizando-o 
em seu dia a dia, por possuir 
uma boa infraestrutura e por 
seguir uma boa metodologia 
de ensino. Os professores tem 
experiência no ensino do inglês e 
habilidade para lidar com crianças 
pequenas, mantendo-nos 
sempre informados sobre o que 
acontece durante o período em 
que ele está na escola e, falando 
sobre sua evolução.”

Daniela Squassoni e Marcos 
Luiz Antonio

Pais do Lorenzo Arthur 

Maple Bear São Bernardo do 
Campo

Maple Bear São Bernardo  
do Campo
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Questões importantes
Ao agendar uma visita pessoal à escola, os pais devem 
ter em mente algumas questões importantes cujas 
respostas permitirão avaliar se a escola é adequada 
para seus filhos:

1. A partir de que idade e até qual 
idade as crianças são admitidas 
na escola?

2. Quantas crianças há em cada 
classe e qual o número total de 
crianças da escola?

3. Qual é o tamanho das salas?

4. A escola oferece uma área 
externa de playground?

5. Quantos professores trabalham 
em cada classe?

6. Qual é o custo da mensalidade?

7. O que é oferecido no curso 
regular?

8. Qual é a rotina e o tipo de 
atividades das crianças?

9. Qual é a qualidade e a 
diversidade dos materiais 
oferecidos na sala e no 
playground?

10. Qual é a experiência educacional  
e a qualificação dos profissionais 
envolvidos na educação de meu 
filho? Eles recebem treinamento 
para aplicar a metodologia?

11. Há comunicação constante com 
os pais, mantendo-os informados 
sobre o desenvolvimento  
dos filhos?

12. Que valores e linhas 
pedagógicas guiam o programa 
e os educadores da escola? 
(Pontos a considerar incluem: o 
programa é centrado na criança 
e suas necessidades? As 
crianças são ouvidas, valorizadas 
e encorajadas?

Há preocupação em oferecer um 
ambiente seguro e saudável à 
criança?

A escola oferece inclusão 
para atender alunos com 
necessidades especiais?)

13. Há políticas preestabelecidas de 
procedimento sobre disciplina, 
refeições, medicação, urgências, 
controle sanitário, controle de 
saída etc.?

“O nosso filho ama a Maple Bear, 
pois lá ele tem contato com 
os livros que ele adora, com 
atividades que despertam o seu 
interesse e com o aprendizado 
em inglês de forma simples 
e natural. Ele se sente muito 
à vontade em um espaço 
organizado, limpo e colorido e em 
um ambiente leve que facilita o 
aprendizado.”

Glaucy Saikai

Mãe do Willian

Maple Bear São José do  
Rio Preto

ANOTAÇÕES:

Maple Bear São José  
do Rio Preto
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Observando o 
ambiente da escola 
e listando pontos 
importantes
Durante a visita à escola, além da entrevista com a 
direção e a coordenação pedagógica, os pais devem 
ter a oportunidade de observar o dia a dia da escola. 
O relacionamento professor/aluno, a participação das 
crianças em atividades rotineiras e o registro das produções 
são alguns pontos importantes a serem observados.

Uma vez que há muito a ser observado e são muitas as informações, é 
necessário que os pais utilizem uma lista que os ajude a lembrar o que foi 
visto e observado. Nas páginas seguintes há uma relação com os itens mais 
importantes a serem observados e um espaço reservado para que os pais 
chequem os quesitos atendidos.

“O que mais me encanta na 
escola é a priorização dos valores 
que eu considero importantes 
para a formação e para o 
futuro do meu filho, como ser 
companheiro, ser cortês, saber 
compartilhar e, principalmente, 
respeitar o próximo.”

Cibelle Alves

Mãe do João Felipe

Maple Bear Anápolis

ANOTAÇÕES:

Maple Bear Anápolis
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A qualidade do relacionamento entre as crianças e os 
educadores é o fator mais importante para definir a 
qualidade da instituição escolar.

Quando as crianças estão longe dos pais, elas precisam estar rodeadas por 
pessoas em que confiem, pessoas que gostem genuinamente de crianças, 
que as façam se sentir seguras, dispensando atenção individual a cada uma 
delas e propiciando um ambiente rico para a brincadeira e o aprendizado.

Os educadores e pessoas envolvidas com as crianças:
 F Ouvem as crianças quando elas falam e respondem com interesse e 

respeito a suas questões?

 F Aceitam e valorizam as ideias e sugestões das crianças? 

 F Demonstram bom humor e disposição?

 F Respondem com carinho e compreensão quando a criança está com 
medo, zangada, triste ou machucada ou se mostra tímida?

 F Encorajam as crianças a cooperar com os outros?

 F Promovem o desenvolvimento de habilidades na busca de solução de 
problemas e da autonomia?

 F Estabelecem limites apropriados para os comportamentos e respondem a 
comportamentos inapropriados de maneira justa e consistente?

 F Estabelecem conversas com as crianças, além de simplesmente dar 
instruções e comandos?

 F Dispensam um tempo individual a cada criança?

 F Permitem às crianças oportunidades de escolha em muitas situações?

 F Levam as crianças a se sentirem bem acerca de si mesmas e a valorizar 
os outros? 

 F Participam de treinamentos contínuos de capacitação e aperfeiçoamento?

 F São profissionais especializados, treinados e com formação adequada?

 F Têm suporte de instituição de educação internacional?

 F São constantemente avaliados por uma equipe de controle de qualidade?

“A confiança é apenas 
consequência do excelente 
trabalho que a professora pratica 
em sala de aula, pois posso 
acompanhar o desenvolvimento 
do meu filho a cada dia, tanto 
cognitivo quanto emocional. O 
que me proporciona ainda mais 
confiança são as reuniões de que 
participamos, nas quais ela nos 
detalha todos os ensinamentos 
passados durante o período, 
baseada nas atividades realizadas 
em sala, com muita clareza, 
satisfação e posso até dizer 
orgulho de ter realizado essas 
tarefas junto às crianças.”

Paula Sbaite

Mãe do Rafael

Maple Bear Valinhos

1. A equipe pedagógica

ANOTAÇÕES:

Maple Bear Valinhos
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2. O programa diário

O programa da escola:

 F Proporciona balanço das atividades e brincadeiras individuais e 
em grupo, internas e externas, atividades dirigidas e brincadeiras 
espontâneas, períodos de movimento e relaxamento etc.?

 F Encoraja e dá oportunidades às crianças de fazer escolhas?

 F Oferece componentes extra, como materiais inovadores, ensino de língua 
estrangeira e uso de computadores?

 F Apresenta variedade de atividades e dá oportunidade às crianças de 
explorar seu ambiente de diferentes maneiras, como por meio de música 
e movimento, “faz de conta”, investigações de fenômenos, brinquedos de 
construção etc.?

 F É baseado em uma agenda consistente, ainda que flexível, com rotinas 
diárias de descanso, higiene, alimentação dentro de um ambiente 
relaxante?

 F Oferece o uso de tecnologia por meio de softwares apropriados, uso de 
DVD e internet, assegurando um monitoramento constante quanto ao 
tempo e o tipo de material utilizado?

 F Reflete uma preocupação com a pluralidade cultural da sociedade em 
que vivemos?

 F Promove oportunidades às crianças de exploração, descobertas, 
expressão criativa, aquisições atitudinais e de valores, disponibilizando 
diferentes áreas com materiais para artes, ciências, “faz de conta”, 
música, leitura de histórias etc.?

 F Proporciona prazer e satisfação às crianças, que se envolvem com 
alegria em atividades desafiadoras, mas executáveis?

 F É baseado em uma metodologia desenvolvida por especialistas e reflete 
as práticas correntes do que há de melhor na educação mundial?

 F Disponibiliza planejamento estruturado com planos de aula diários e 
detalhados como suporte ao professor?

O tipo de atividades realizadas no dia a dia escolar, o 
ambiente em que elas ocorrem e o tempo dedicado a elas 
contribuem fortemente para o desenvolvimento das crianças.

“Minha filha permanece na escola 
em período integral. Assim, faz 
suas principais refeições fora de 
casa e a empresa contratada pela 
escola é notoriamente conhecida 
na cidade, sendo a melhor do 
ramo de alimentação infantil. Por 
essa razão, não tenho dúvidas de 
que minha filha é bem alimentada, 
tendo sua alimentação 
balanceada e direcionada para as 
necessidades de uma criança de 
sua idade.”

Meire Diva Rossi

Mãe da Manuela

Maple Bear Sorocaba

ANOTAÇÕES:

Maple Bear Sorocaba
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3. O ambiente físico

No espaço físico da escola:

 F O espaço das salas é amplo o suficiente para atender as necessidades de 
todas as crianças, possibilitando a elas movimentarem-se com facilidade e 
ter fácil acesso a brinquedos educativos, livros e materiais?

 F Há materiais disponíveis e manipulativos que estimulam a criatividade e 
proporcionam experiências concretas, como areia, água, argila, tintas, 
brinquedos e fantasias que reproduzem o cotidiano?

 F Há uma variedade grande de livros, jogos, quebra-cabeças, materiais de 
desenho etc. disponíveis e ao alcance das crianças nas salas de aula?

 F Os equipamentos e os brinquedos e as instalações internas e externas 
apresentam-se em boas condições e são seguros e apropriados para a 
idade das crianças?

 F As instalações apresentam dispositivos de segurança como extintores, 
detectores de fumaça, saídas e planos de emergência, kits de primeiros 
socorros, instalações elétricas apropriadas com tomadas protegidas e 
outras medidas de precaução?

 F O ambiente é limpo, claro, arejado, convidativo e seguro e as variações 
de temperatura são controladas (sistema de ar-condicionado, 
aquecimento, ventiladores etc.) ?

 F Os trabalhos e os registros das crianças, assim como fotos que 
documentam o processo de aprendizagem, estão sempre expostos nas 
salas e áreas da escola?

 F Há nas salas de aula a oferta de uma grande variedade de livros de 
qualidade para uso dos alunos, com o intuito de estimular a leitura?

 F Há nas salas de aula centros de aprendizagem específicos, como 
Centro de Artes, Ciências e Matemática, em que materiais que permitem 
exploração são oferecidos às crianças?

 F Há estímulo à escrita, com materiais diversos e o uso de computadores 
nas salas de aulas?

Um espaço atraente, convidativo, sereno e organizado, 
contribui para o desenvolvimento do aprendizado, uma 
vez que promove o bem-estar das crianças e dos adultos 
envolvidos na aprendizagem.

“Acompanhar o desenvolvimento 
da nossa filha no aprendizado 
cotidiano e em uma segunda 
língua de maneira tão espontânea 
e responsável como é feito na 
Maple Bear nos deixa muito 
seguros sobre o seu futuro. 
O planejamento criterioso das 
aulas e das atividades diversas 
tem rebatimento direto na 
educação da criança e revela 
o comprometimento dos 
responsáveis pela Maple Bear 
com a vida dos nossos filhos. 
Todas as expectativas estão 
sendo superadas de forma 
natural e com qualidade nas 
informações transmitidas.”

Paulo Eduardo Cunha e  
Bianca Araújo

Pais de Maria Eduarda

Maple Bear Natal

ANOTAÇÕES:

Maple Bear Natal
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4. Cuidados com  
as crianças
O bem-estar das crianças deve ter um  atendimento 
prioritário, garantindo seu envolvimento no processo  
da aprendizagem.

ANOTAÇÕES:

No cuidado com as crianças:

 F Há um controle nutricional de qualidade e um controle de refrigeração e 
de armazenamento dos alimentos oferecidos?

 F Se as crianças trazem lanche de casa, há orientação aos pais sobre a 
qualidade e o controle de armazenamento e refrigeração dos alimentos?

 F Água potável de qualidade controlada é oferecida constantemente  
às crianças? 

 F Existe uma rotina diária de higiene antes e depois das refeições?

 F A hora do lanche ocorre sem pressa, sempre monitorada pelos 
educadores, caracterizando um momento feliz e gerando ocasiões de 
aprendizado?

 F Educadores e adultos envolvidos com as crianças dirigem-se a 
elas de maneira carinhosa, em um nível de voz calmo e amistoso, 
ouvindo e respeitando suas opiniões, demonstrando afeição e sempre 
estabelecendo um bom contato visual com as crianças?

 F As crianças nunca são deixadas sozinhas no ambiente e estão 
constantemente supervisionadas por adultos, que conduzem e 
monitoram as atividades que exigem graus de habilidade superiores?

 F As crianças estão sempre engajadas  nas diversas atividades, são 
sempre encorajadas a participar e são constantemente valorizadas, 
desenvolvendo sua autoestima?

“Meu filho gosta muito do 
ambiente da escola como um 
todo, mas tem uma atenção 
especial pela área da leitura; ele 
tem um carinho enorme pelos 
amiguinhos, pelas teachers, pela 
coordenadora, pelos funcionários 
da escola, pois todos são bem 
atenciosos e carinhosos. Como 
a maioria das crianças, ele 
gosta muito de brincar e, como 
a Mapple Bear ensina com a 
prática fazendo experiências, 
o aprendizado fica mais 
interessante e divertido para ele.A 
Maple Bear também se preocupa 
com uma alimentação saudável, 
fazendo o acompanhamento 
nutricional e tendo o carinho de 
repassar esse conhecimento para 
a família continuar com a boa 
alimentação de meu filho também 
fora da escola.”

Giselle Affonso Luniere

Mãe do Lucas

Maple Bear Manaus

Maple Bear Manaus
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Decidindo pela melhor 
escola e fazendo a 
matrícula
Uma vez visitada a escola e observadas as atividades 
e práticas, é hora de os pais decidirem pela escola 
adequada e que atende as necessidades de seu filho.

É necessário:
Rever as informações coletadas, analisar e confiar nas impressões tidas com 
o ambiente, a equipe pedagógica e o programa oferecido. Se os pais têm um 
sentimento positivo quanto à escola, com certeza será uma boa escola para o filho. 

Finalmente, confirmar a decisão e matricular o filho na escola  
criteriosamente escolhida.

Maple Bear  
Canadian School
Nós, da Maple Bear temos um programa contínuo de 
comunicação para os pais que inclui diversas atividades.

Dentre elas, destacamos: auxílio no processo de escolha da melhor escola 
infantil; jornais eletrônicos com artigos sobre educação infantil, com ênfase 
no bilinguismo; entrevistas com pais e educadores brasileiros, canadenses 
e de vários outros países; publicação de alguns trabalhos de nossos alunos; 
pesquisas periódicas com os pais, para avaliação da qualidade; notícias 
sobre as unidades Maple Bear no Brasil e no mundo e muitas outras 
atividades. 

“Na Maple Bear, percebemos 
que virtudes como respeito, 
responsabilidade e solidariedade 
não só são ensinados, 
como também incentivados 
e estimulados por meio do 
reconhecimento dado às crianças 
que se destacaram na prática 
desses valores. Ações dessa 
natureza reforçam o papel da 
escola na construção de um 
indivíduo completo e íntegro: um 
cidadão de verdade!”

Vanessa e Leandro Siqueira

Pais de Mariana e Marco 
Antônio

Maple Bear Brasília

ANOTAÇÕES:

Maple Bear Brasília
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ANOTAÇÕES:

Prezado Sr. Andre Nudelman 
Presidente, LACES - Latin American Canadian Education Services

No último ano tive o prazer de visitar o Brasil duas vezes, 
inicialmente acompanhando o Primeiro Ministro e pela segunda 
vez com o Governador Geral e uma delegação de presidentes de 
universidades canadenses.

Durante ambas as visitas nós destacamos educação como uma 
prioridade para a parceria entre o Brasil e o Canadá. Os benefícios 
de uma educação de qualidade e a paixão pelo aprendizado e 
conhecimento incutidos desde cedo são realmente imensuráveis 
e também são as ferramentas com as quais os países constroem 
o seu sucesso na economia global de hoje. Não há dúvida de que 
os altos padrões acadêmicos do Canadá e programas exclusivos 
podem ajudar os estudantes brasileiros a acessarem uma educação 
de ponta que irá abrir as portas para seu futuro.

Estou orgulhosa que a visão da Maple Bear combina o melhor 
das práticas educativas canadenses com um sistema centrado na 
criança, para trazer os elevados padrões canadenses de educação 
infantil e ensino fundamental para os alunos no Brasil e em outros 
lugares ao redor do mundo.

Parabéns a rede Maple Bear pela importante contribuição para as 
vidas de milhares de crianças do mundo e por se tornar um símbolo 
de excelência canadense no Brasil - uma verdadeira história de 
sucesso do Canadá!

Diane Ablonczy

Ministra de Estado das Relações Exteriores  
(Américas e Assuntos Consulares)

“Escolhemos a Maple Bear por 
ser uma escola bilíngue com 
ampla experiência em educação 
infantil, com corpo acadêmico de 
qualidade, acolhedor e amigo, 
nos identificamos imediatamente. 
A estrutura chama atenção pela 
dinâmica da decoração, sempre 
buscando novos estímulos aos 
alunos e prestigiando datas 
comemorativas canadenses e 
brasileiras.”

Paulo Arthur Chaim Sabonge

Pai do Enzo

Maple Bear São José dos 
Campos

Letter from the Minister of 
Foreign Affairs

Maple Bear São José dos Campos
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“A Escola Canadense Maple 
Bear, tem demonstrado 
compromisso com os seus 
alunos desde o primeiro contato 
com eles. Se preocupam em 
passar os melhores valores 
aos nossos pequenos, 
principalmente o do amor ao 
próximo, à natureza e respeito 
mútuo. Meu filho, Eduardo 
Sant’ Ana Martinez, está muito 
agradecido e nós também. 
Ele se levanta bem cedo, 
animadíssimo e bastante 
contente de ir à escola. Obrigada 
pelo carinhoequipe Maple Bear! 
Familia Martinez.”

Jackelyne Sant’ Ana Martinez

Mãe do Eduardo Sant’ Ana 
Martinez

Maple Bear Anápolis

ANOTAÇÕES:

Contact list
AMAZONAS

MANAUS  
Av. Nilton Lins, 3259 -  
Parque das Laranjeiras 
(92) 3643-2085  
manaus@maplebear.com.br

BAHIA

SALVADOR
Rua General Braulio Guimarães,  
76 - Armação 
(71) 3016-2694  
salvador@maplebear.com.br

CEARÁ 

FORTALEZA
Rua Rafael Tobias,  
2861 - José de Alencar 
(85) 3312-4058 
fortaleza@maplebear.com.br

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA
SIG Quadra 08, Lote 2225 - Parte F SIG 
(61) 3248-0224  
brasilia@maplebear.com.br

ESPIRÍTO SANTO 

VITÓRIA
Rua Tereza Zanoni Caser,  
265 - Jd. da Penha 
(27) 3207-2004 
vitoria@maplebear.com.br

GOIÁS 

ANÁPOLIS
Av.Minas Gerais,Quadra B, 
lote 17- Jundiaí 
(62) 3099-6130 
anapolis@maplebear.com.br

GOIÂNIA I
Rua 1130, Quadra 228,   
lote 1/28-279 - Setor Marista 
(62) 3086-1444 
goiania@maplebear.com.br

GOIÂNIA II
Rua Aurilândia,32, Quadra B5 Lote11 - 
Alphaville Flamboyant 
(62) 3086-1444 
alphaville.go@maplebear.com.br

MARANHÃO 

SÃO LUÍS
Av. do Vale, Quadra 31,  
Lote 23 - Renascença II 
(98) 3235-0962  
saoluis@maplebear.com.br

MATO GROSSO 

CUIABÁ
Rodovia Arquiteto Helder Cândia,  
Km 04 - Ribeirão do Lipa 
cuiaba@maplebear.com.br

MINAS GERAIS - CAPITAL

BELO HORIZONTE CENTRAL
Rua General Andrade Neves,  
601 - Gutierrez 
(31) 2514-1101 
belohorizonte@maplebear.com.br

BELO HORIZONTE GUTIERREZ
Rua Ludgero Dolabela, 964 Gutierrez 
(31) 3275-1111 
belohorizonte@maplebear.com.br

OUTRAS CIDADES 

NOVA LIMA ALPHAVILLE
Av. Regent, 400 - Lagoa dos Ingleses 
(31) 3547-3503 
alphaville.mg@maplebear.com.br

POUSO ALEGRE
pousoalegre@maplebear.com.br

UBERLÂNDIA
Rua Antonio Correa Junior, 
134 - Vigillato Pereira 
(34) 3223-0655 
uberlandia@maplebear.com.br

PARÁ 

BELÉM
belem@maplebear.com.br

PARAÍBA 

JOÃO PESSOA
Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 
1987 - Bessa  
(83) 3224-8910 
joaopessoa@maplebear.com.br

Maple Bear Anápolis
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PARANÁ 

CURITIBA
Av. Nossa Senhora da Luz,  
695 - Jardim Social 
(41) 3023-7177 
curitiba@maplebear.com.br

LONDRINA
Rua Doutor Carlos da Costa Branco,  
237 - Jardim Nikko 
(43) 3326-6726 
londrina@maplebear.com.br

PERNAMBUCO 

RECIFE
Av. Rosa e Silva, 1510 - Aflitos  
(81) 3427-8800 
recife@maplebear.com.br

RIO DE JANEIRO - CAPITAL

BARRA DA TIJUCA
Rua Martinho de Mesquita,  
136 - Barra da Tijuca 
(21) 2480-1914 
barradatijuca@maplebear.com.br

OUTRAS CIDADES 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Rua Antônio Ribeiro Moco, 59 - Centro 
(22) 3055-3023  
campos@maplebear.com.br

MACAÉ
Rua A2, 175 - Novo Cavaleiro 
(22) 2773-5067 
macae@maplebear.com.br

NITERÓI
Rua Dr. Américo Alves Costa,   
363 - Piratininga 
(21) 2619-4488 
niteroi@maplebear.com.br

RIO GRANDE DO NORTE 

NATAL
Av. Xavier da Silveira,  
1784 - Morro Branco 
(84) 3211-1364 
natal@maplebear.com.br

RIO GRANDE DO SUL 

PORTO ALEGRE
portoalegre@maplebear.com.br

RONDÔNIA 

PORTO VELHO
Av. Calama, 937 - Olaria 
(69) 3026-1515 
portovelho@maplebear.com.br

SANTA CATARINA 

FLORIANÓPOLIS
florianopolis@maplebear.com.br

SÃO PAULO  
CAPITAL

ALTO DE PINHEIROS
Av. Padre Pereira de Andrade,  
575 - Alto de Pinheiros 
(11) 3021 8664  
altodepinheiros@maplebear.com.br

CHÁCARA KLABIN
Rua Garapeba, 25 - Chácara Klabin 
(11) 3213-7003 
klabin@maplebear.com.br

GRANJA JULIETA
Rua Barão de Cotegipe,  
251 - Granja Julieta (11) 5548-3131 
granjajulieta@maplebear.com.br

JAGUARÉ
Av. General Mac Arthur, 
708 - Vila Lageado 
jaguare@maplebear.com.br

MORUMBI
Av. Jorge João Saad , 
570 - Morumbi 
(11) 3722-4522 
morumbi@maplebear.com.br

PACAEMBU
Rua Itaguaba,264 - Pacaembu 
(11) 3663-1588 
pacaembu@maplebear.com.br

SANTANA
santana@maplebear.com.br

TATUAPÉ
Rua Professor Pedreiras de Freitas, 981 
- Tatuapé 
(11) 2942-7464 
tatuape@maplebear.com.br

ANOTAÇÕES:

“A estrutura como um todo é 
impecável. A escola apresenta 
espaços como parque, 
biblioteca, sala de brincadeiras, 
gramado, etc. As salas de aulas 
são amplas, bem iluminadas 
e riquíssimas em estímulos 
visuais, com vários centros 
de aprendizagens e recursos 
materiais, proporcionando a 
visualização, a experiência, a 
troca de conhecimento entre 
os alunos e ao mesmo tempo, 
estimulando a aprendizagem.”

Sorhaya Chediak

Mãe do Davi

Maple Bear Porto Velho

Maple Bear Macaé
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VILA NOVA CONCEIÇÃO
Rua Inajaroba, 88 - Vila Nova Conceição 
(11) 3044-2851 
vilanova@maplebear.com.br

OUTRAS CIDADES 

ALPHAVILLE
Largo da Igreja,  
02 - Centro de Apoio I Alphaville 
(11) 4153-0033 
alphaville@maplebear.com.br

CAMPINAS
Rua Padre Domingos Giovanini,  
26 - Bairro Parque Taquaral 
(19) 3262-0777 
campinas@maplebear.com.br

GRANJA VIANA
Rua José Félix de Oliveira,  
1776 - Chácara Granja Velha 
(11) 4702-7295 
granjaviana@maplebear.com.br

INDAIATUBA
indaiatuba@maplebear.com.br

JUNDIAÍ
Av. Comendador Gumercindo 
Barranqueiros, 600 - Jd. Sta.  
Tereza (11) 4586-7606 
jundiai@maplebear.com.br

MOGI DAS CRUZES
Av. Francisco Assis Monteiro de Castro, 
1100 - Vila Oliveira 
(11) 4799-4675  
mogidascruzes@maplebear.com.br

RIBEIRÃO PRETO
Av. Sumaré, 551 - Jd. Sumaré 
(16) 3620-5254 
ribeiraopreto@maplebear.com.br

SANTO ANDRÉ
santoandre@maplebear.com.br

SANTOS
Rua Machado de Assis,  
410 - Vila Rica 
(13) 3302-0417 
santos@maplebear.com.br

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Rua Kara, 160 - Jd. Do Mar 
(11) 2988-2232  
sbc@maplebear.com.br

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Redentora, 3333 - Redentora 
(17) 3212-9676 
sjrp@maplebear.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Rua Fernão Dias,  
66 Jardim Esplanada 

(12) 3209-8318 

 sjc@maplebear.com.br

SOROCABA
Rua Elias Rodrigues Claro, 695 - Jardim 
Pagliato 
(15) 3211-5901 
sorocaba@maplebear.com.br

VALINHOS
Rua Vitória Colombo Rossi,  
100 - Centro 
(19) 3829-2188 
valinhos@maplebear.com.br

SERGIPE 

ARACAJU - Unidade I
Rua José Ramos da Silva,  
249 - 13 de Julho 
(79) 3246-2985 
aracaju@maplebear.com.br

ARACAJU - Unidade II
Rua Álvaro Brito, 34 - 13 de Julho 
(79) 3213-7523 
aracaju@maplebear.com.br

TOCANTINS 

PALMAS
Av. Teotonio Segurado, ACSU SE 60,  
CJ 01, LT 11 - Plano Diretor Sul 
(63) 3224-7654  
palmas@maplebear.com.br

“Gostaria de agradecer à Escola 
Maple Bear por ter recebido 
minha filha Charlotte Marie com 
tanto carinho, amor e dedicação 
em sua adaptação à escola. 
Já no primeiro mês, foi nítida 
a evolução da Charlotte, tanto 
na socialização quanto no 
aprendizado da língua inglesa, 
em que me surpreende até 
hoje. A cada dia ela surge com 
uma palavra nova no momento 
certo, frases, e até música a 
Charlotte já canta. Agradeço a 
dedicação das professoras, que 
são fantásticas no ensino. No 
início, pensei que o aprendizado 
da língua seria um pouco mais 
demorado, mas o método da 
Maple Bear me provou ser 
fantástico. 

Obrigada, Maple Bear!”

Ingrid Uhebe 

Mãe da Charlotte Marie 

Maple Bear Barra da Tijuca

Maple Bear Ribeirão Preto
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www.maplebear.com.br

Este guia foi elaborado com base no documento: “Parents’ Guide to Selecting Child Care”, editado pelo.  
Child Care Resource Centre - British Columbia Ministry of Children and Family Development - BC Health Planning British Columbia Canada.

Visite a Maple Bear 
Canadian School e 
conheça o que há de 
melhor na educação 
infantil mundial. Ligue 
agora mesmo e agende 
sua visita.

A didática de mais alto 
padrão no mundo, agora 
para seu filho!”

‘‘
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