“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”
Peter Drucke
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Senhores pais e/ou responsáveis,
Ao término de mais um ano letivo, nossa primeira palavra é de gratidão aos senhores pela confiança em
nossa escola e pela parceria nos processos educativos que realizamos.
O objetivo desta correspondência é informar aos senhores as novidades que a escola está preparando
para o ano letivo de 2020, ano do 30º aniversário do Centro Educacional Primeiro Mundo.
Para celebrar essa importante data, preparamos algumas novidades para os nossos alunos e suas
famílias. Dentre elas, destacamos:
• Nova marca – No ano de seu 30º aniversário, o Primeiro Mundo lança sua nova marca. Afinal, são 30
anos de constante evolução, descobrindo e potencializando diferentes talentos. A nova identidade
visual aponta de forma ainda mais clara a nossa essência: um universo de conhecimento, único e sempre
aberto a novas possibilidades. Na oportunidade, informamos que os uniformes dos alunos permanecem
os mesmos para o próximo ano. As alterações da marca serão feitas somente a partir do ano de 2021.
Ainda assim, haverá um tempo de transição para que a substituição das peças seja feita gradativamente.
• Material didático – Em 2020, nossa escola adotará o material didático elaborado pelo SAS, Sistema
Ari de Sá (com exceção do ensino de línguas estrangeiras que seguirá utilizando o mesmo material dos
anos anteriores). O SAS é uma plataforma que integra conteúdo, tecnologia e serviços educacionais de
excelência. Além de estudar utilizando livros que apresentam os conteúdos de forma inovadora, didática
e totalmente alinhada à Base Nacional Comum Curricular - uma exigência para o ano de 2020 -, os
alunos terão acesso à tecnologia educacional que oferece suporte para estudos por meio de tarefas
on-line e videoaulas, além de avaliações diagnósticas e sistemáticas que visam a engajar os alunos,
tornando-os autônomos e protagonistas da própria aprendizagem. Além disso, a escola contará com
uma equipe de assessores pedagógicos que promoverão formações em serviço para os professores,
tornando a equipe docente ainda mais preparada para os desafios deste tempo. Para conhecer o material, os assessores pedagógicos realizarão um plantão de atendimento aos pais nos dias 31 de outubro e
1º de novembro, na escola, durante o período de efetivação de rematrículas.
• Carga horária estendida (2º ao 9º ano – Integral) - Compreendendo a necessidade de maior
dedicação aos estudos, os alunos do 2º ano ao 9º ano do Ensino Integral permanecerão mais tempo na
escola. A carga horária dessas séries será aumentada em 5 horas semanais, viabilizando mais tempo
para estudos individualizados, com acompanhamento de professores e monitores.
• Carga horária estendida (1º ao 5º ano – Semi-Integral) – A exemplo do que já acontece no Ensino
Fundamental Anos Finais, a partir de 2020 os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais terão uma
‘dobra’, ou seja, permanecerão na escola durante os dois turnos, uma vez por semana. Desse modo,
aumentaremos a carga horária de algumas disciplinas, tornando o trabalho pedagógico mais dinâmico
e os alunos ainda mais engajados nos estudos. Outras informações sobre a dobra de cada série serão
transmitidas por meio de circular, em breve.
• Nova disciplina em Inglês – Reafirmando o nosso compromisso com um ensino realmente bilíngue, a
partir do próximo ano, os alunos do 1º ao 8º ano (Integral e Semi-integral) e do 9º ano, da 1ª e 2ª séries
do Ensino Médio (Integral) terão uma nova disciplina no plano curricular que será ministrada totalmente
em inglês. As aulas semanais de Inglês do currículo permanecem inalteradas, a disciplina CULTURAL
AFFAIRS (C.A.) será acrescentada ao currículo dos alunos, com vistas ao desenvolvimento das habilidades ouvir e falar a língua estrangeira.
• Parcerias com Universidades Americanas – Aprimorar os serviços educacionais que oferecemos e
inovar seguindo as tendências do mundo globalizado são desafios constantes que o Primeiro Mundo
busca como uma escola de vanguarda que é.
Nesse sentido, já obtivemos muitas conquistas internacionais, como aprovações para sermos Centros
Autorizados de Cambridge e Toefl e um programa de High School, conquistas que requerem um alto
nível de exigência em relação à inquestionável excelência do ensino de Inglês que oferecemos e à
qualidade da estrutura tecnológica e das instalações da escola.
Em 2020, quando completaremos 30 anos de existência, não poderíamos fazer diferente. Continuaremos avançando! O Primeiro Mundo firmou parceria com duas excelentes universidades americanas.
Uma delas é a University of South Florida (usf.edu). Trata-se da oitava maior universidade dos Estados
Unidos, oferecendo cerca de 75 cursos de graduação e mais de 150 cursos de Mestrado e Doutorado.
Está localizada em uma região considerada um excelente lugar para se viver, levando em conta a
segurança, o clima e as oportunidades que a Flórida pode oferecer.
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A outra é a Texas University A&M Corpus Christi (tamucc.edu), uma instituição localizada na região de
praia do Texas, na cidade de Corpus Christi, com uma excelente reputação acadêmica e que faz parte
de um dos maiores sistemas de educação dos Estados Unidos, com mais de 12.000 alunos e 36 cursos
de graduação.
Em ambas as instituições, a parceria consiste em ofertar bolsas de estudos de, aproximadamente, 30%
(trinta por cento) para todos os alunos do Primeiro Mundo que cumprirem os requisitos das referidas
universidades. Em breve, enviaremos outra circular com os detalhes sobre as parcerias. Até lá, para mais
informações, os senhores podem entrar em contato com a Coordenação de Línguas de nossa escola
pelo telefone 3434-1471 ou pelo e-mail beatriz@pmundo.com.br.
• Programa de Imersão em Língua Inglesa – Em 2020 realizaremos a primeira edição da imersão em
língua inglesa para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Trata-se
do INNOVATION CHALLENGE, um programa para os estudantes desenvolverem a capacidade de
compreender questões mundiais, posicionando-se como cidadãos capazes de criar soluções para
problemas globais. Em 2020, acontecerá em Londres, durante 2 semanas do mês de julho.
Durante o período da imersão, os estudantes são estimulados e orientados por professores locais para
a criação de uma startup ou de um projeto inovador que busque a solução para um problema mundial
real ou para um de seus impactos. Os alunos participarão de aulas voltadas aos seguintes temas:
Empreendedorismo, Tomada de decisão, Pensamento crítico, Gerenciamento de equipe, Liderança,
Comunicação escrita e verbal, dentre outros, e realizarão visitas pedagógicas, além de participar de
outras atividades tais como Sports Night, Game Night e Movie Night. O programa combina de maneira
equilibrada conteúdo acadêmico com atividades culturais.
O Innovation Challenge acontece sempre dentro de um campus universitário ou boarding school, onde
os alunos ficam hospedados nas residências estudantis e terão experiências inesquecíveis! Outras
informações mais detalhadas serão enviadas aos senhores, em breve, por meio de circular.
Além dessas novidades, daremos continuidade aos projetos realizados no decorrer de 2019, como as
Olimpíadas Científicas de níveis estadual e nacional, a realização de visitas e viagens pedagógicas, às
Feiras de Tecnologia, de Profissões e a tantos outros projetos que enriquecem o trabalho pedagógico
da escola e constituem a nossa identidade como uma escola de vanguarda e de resultados expressivos
no cenário nacional. Acreditamos que o nosso dever é primar pela qualidade do ensino para nossos
alunos, oferecendo-lhes as condições necessárias e as oportunidades de crescimento para seguirem
uma carreira profissional brilhante.
Com uma equipe altamente capacitada e bem orientada, um material didático de excelente qualidade e
em parceria com famílias participativas e comprometidas, realizaremos esses e outros projetos, visando
ao crescimento integral de nossos alunos e à satisfação de toda a comunidade escolar que compõe o
Centro Educacional Primeiro Mundo!
Na certeza de poder contar, como sempre, com sua confiança, agradecemos antecipadamente a
atenção.
Cordialmente,
A Direção.
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