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O que é o BRIGHT FUTURES?
O Bright Futures é um programa bilíngue que garante a
aquisição da competência linguística em inglês no Ensino
Infantil e Fundamental 1. Desta forma, a aprendizagem
é facilitada, atingindo o sucesso acadêmico nas etapas
educacionais posteriores.
Para estabelecer os pilares do bilinguismo
e adquirir outro idioma de forma natural
e comunicativa, o programa Bright
Futures integra tudo o que é necessário:
• A metodologia acelera e melhora o
processo de leitura e escrita em inglês.
• Conteúdo CLIL para desenvolver
a competência científica e a
aprendizagem do inglês de maneira
conjunta.
• Um enfoque completamente prático
da aprendizagem do inglês que enfatiza
as inteligências múltiplas.
Sobre esta base, desenvolvemos recursos
específicos para todos os envolvidos no
processo educativo:

• Para o aluno: Recursos didáticos
para uso em sala de aula, fichas,
material audiovisual (músicas, vídeos...),
online (sites com atividades), leituras
graduadas…
• Para a
escola: um plano de
desenvolvimento profissional para a
equipe docente e um programa de
avaliação de resultados de eficácia
demostrada.
• Para os professores: todo o
apoio necessário para a implantação
do programa em sala de aula.
• Para os pais: Orientação sobre
o programa através de um Workshop
exclusivo.

Por que o BRIGHT FUTURES?
Porque o Bright Futures constrói a competência linguística
em inglês, desde a Educação Infantil, fomentando o
desenvolvimento holístico da criança - social, físico,
emocional e intelectual - em conjunto com toda a comunidade
escolar.
O Bright Futures prepara os alunos para serem cidadãos do
século XXI.
Criatividade e Inovação
Pensamento crítico e resolução de problemas
Tratamento da informação, dos meios e da tecnologia
Comunicação e colaboração
Habilidades sociais e interculturais
Iniciativa e autonomia
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O BRIGHT FUTURES para a
escola
A escola recebe apoio na implantação do programa através de:
• Orientação sobre a implantação do programa BRIGHT FUTURES;
• Templates de Marketing para auxiliar o contato com os pais e
divulgação do Programa;
• Licenças de um teste de nivelamento linguístico para auxiliar na
contratação de docentes ou aferição do nível linguístico do corpo
existente.

Formação e assessoria da equipe
docente
Como o desenvolvimento profissional dos docentes é fundamental no
processo ensino-aprendizagem, o Bright Futures incorpora um programa
de formação e assessoria completo, contínuo e eficaz para:
• Garantir a correta integração de todos os componentes.
• Fomentar a participação de todos: escola, professores, alunos e
famílias.
• Atingir o mais alto nível de competência e domínio bilíngue.

A educação fora da sala de aula
O BRIGHT FUTURES para as famílias

A aquisição de uma nova língua é um processo constante que
transcende a sala de aula no qual as famílias devem assumir
um papel ativo.
O Bright Futures leva em consideração esta necessidade e
incorpora atividades e assessoria. O objetivo é que as famílias
se sintam seguras no processo do bilinguismo.
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Um programa para toda a
comunidade educativa

Materiais
do aluno
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Participação das
famílias

FUTURES
Desenvolvimento
profissional: formação
e assessoria da equipe
docente

A Experiência é um Diploma

Oxford University Press:
Referência na Língua Inglesa
A Oxford University Press é um departamento da
Universidade de Oxford. Ela dá suporte aos objetivos
da universidade de excelência em pesquisa,
educação e difusão do conhecimento por meio de
suas publicações em todo o mundo. Os materiais
da Oxford, incluindo as soluções para o ensino e
aprendizagem de inglês, passam por um rigoroso
processo de desenvolvimento e são submetidos a
um rígido controle de qualidade e aprovação pela
Universidade de Oxford.
A Oxford University Press é líder global no segmento
de publicação de materiais de ensino de língua
inglesa. Considerada no mundo todo como a “Casa
da língua inglesa” pelos seus famosos dicionários,
a Oxford University Press publica materiais para o
ensino e a aprendizagem de inglês para todas as
idades e níveis de conhecimento.
A combinação de autores renomados, pesquisas
contínuas, programas de teste de materiais em sala
de aula e projetos visuais de alto padrão, garante
que o nome Oxford seja sinônimo de qualidade,
confiança e bons serviços. Os mais respeitados
cursos de inglês do mundo sistematicamente escolhem
a Oxford University Press como seu único provedor de
soluções educacionais.
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