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• A mais antiga editora  em atividade no mundo
• Fundada em 1534 pela Royal Charter concedida pelo "Rei Henrique VIII"
• Em 1584, o primeiro livro foi impresso
• Mais de 53.000 publicações
• Escritórios em 50 países
• Departamento da Universidade de Cambridge, sem fins lucrativos

História da Cambridge 
University Press



Cambridge 
Advantage



Cambridge combina a experiência 
e a expertise de dois departamentos 
da Universidade de Cambridge -
Cambridge Assessment English
e Cambridge University Press, 
oferecendo uma abordagem única 
para o ensino, aprendizagem 
e avaliação do inglês.



Com mais de 100 anos de existência, 
Cambridge Assessment English possui
a maior equipe dedicada entre todos
os provedores de avaliação de inglês
de todo o mundo, oferecendo as 
qualificações mais aceitas e valiosas
do mundo para alunos, profissionais e 
professores de inglês, sendo
reconhecidas por mais de 23.000 
instituições de ensino, empresas e 
órgãos governamentais.

Reconhecida como a primeira editora
do mundo, a Cambridge University 
Press é parte da Universidade de 
Cambridge, uma organização sem fins 
lucrativos que reverte todo o seu
capital em pesquisas e em publicações
com fins educacionais, e compartilha
da missão da universidade em
desenvolver o potencial das pessoas
com as melhores soluções de 
aprendizagem e pesquisa.

Cambridge 
Advantage



Como podemos preparar os estudantes para 
ter sucesso em um mundo que está em 
constante mudança?

Prontos para o futuro

Vemos a crescente necessidade de desenvolver 

competências para trabalhar em conjunto com pessoas 

de todo o mundo, pensar criativamente e resolver 

problemas, analisar fontes de forma mais crítica, 

comunicar efetivamente nossos pontos de vista, e 

manter uma mentalidade positiva em um mundo cada 

vez mais complexo.



Como podemos desenvolver 
estas competências? 

Nós do Colégio Antares, por meio do 

programa Cambridge University Press 

Bilingual, iremos desenvolver as diferentes 

habilidades e competências dos alunos 

através da língua inglesa, com o objetivo de 

deixá-los prontos para lidar com as demandas 

do mundo de amanhã e capazes de desenhar 

um mundo melhor para o futuro.



Educação
Infantil
De 3 a 5 anos de 
idade

Ensino
Fundamental 1
De 6 a 10 anos de idade

Ensino
Fundamental 2
De 11 a 14 anos de idade

Ensino
Médio
De 15 a 17 anos de idade

Os estágios da jornada
de aprendizado
Foi desenvolvido o Cambridge Framework of Life Competencies* (Quadro de 
Competências), para mostrar as diferentes habilidades e competências que os que 
os alunos precisam adquirir para o século 21, cada uma relacionada a diferentes
contextos, e como elas podem se desenvolver na jornada do aprendizado.

*Saiba mais sobre o Cambridge Framework of Life Competencies: 
http://bit.ly/LifeCompetencies



Competências
Estão geralmente relacionadas ao desenvolvimento de habilidades
de raciocínio e aprendizado, ou habilidades socioemocionais.

Raciocínio e aprendizado Socioemocional

• Criatividade e inovação

• Pensamento crítico, solução de 

problemas, poder de decisão

• Alfabetização digital

• Forma de aprendizado, autoeficácia, 

habilidades de estudo

• Comunicação

• Colaboração

• Desenvolvimento emocional

• Responsabilidades sociais

e competências globais



Cambridge University
Press Bilingual

Cambridge University Press Bilingual é 

o programa da Cambridge University Press e

Cambridge Assessment English para formar 

estudantes bilíngues, oferecendo uma abordagem 

única para o ensino e aprendizagem de inglês, 

bem como avaliação de resultados e certificação.



Por meio da língua inglesa, construímos essa jornada 

de crescimento em parceria com Cambridge 

University Press e Cambridge Assessment English, 

desenvolvendo em cada etapa do caminho 

competências  e habilidades necessárias para a vida.

Nossa missão é transformar o estudante por meio de 

uma melhor aprendizagem e de forma que essas 

competências possam ser comprovadas para todo 

o mundo.



Queremos que cada aluno atinja seu 
potencial e aproveite ao máximo seus 
pontos fortes e interesses.

Conteúdos que 
desafiam e inspiram

Com conteúdo de qualidade e materiais pautados por padrões 

internacionais, Cambridge University Press Bilingual foi 

desenvolvido para potencializar o ensino, a aprendizagem, o 

pensamento crítico e as habilidades sociais dos alunos, 

utilizando o inglês como ferramenta.



• Desenvolve as competências do século XXI 
• Nutre a cidadania global
• Encoraja a colaboração entre todos
• Desenvolve sua autoconfiança e impacto positivo nos aspectos socioemocionais, 

pensamento crítico e desenvolvimento cognitivo
• Promove habilidade de comunicação, desenvolvendo sua autonomia
• Expande sua criatividade
• Cultiva seu bem-estar em um ambiente motivacional e vibrante na sala de aula
• Encoraja a confiança no progresso da vida acadêmica e profissional, criando 

oportunidades reais ao redor do mundo

ALUNOS Cambridge University Press Bilingual irá produzir melhores
experiências de aprendizado para os alunos. 

Benefícios



A demanda por habilidades de alto nível na língua inglesa
está crescendo no mundo todo e o programa Cambridge 
University Press Bilingual, com seu dedicado programa para 
o aluno bilíngue, prepara o estudante para os exames
Cambridge Assessment English que comprovam que estão
adquirindo proficiência na língua.

As qualificações Cambridge Assessment English são aceitas
por mais de 23.000 instituições de ensino, empresas e 
órgãos governamentais em todo o mundo, proporcionando
oportunidades infinitas para seus alunos atingirem o 
sucesso acadêmico e profissional.

Qualificações mundialmente
reconhecidas



O programa Cambridge University 
Press Bilingual prepara os alunos
para serem cidadãos do mundo, de 
forma criativa, responsável, 
questionadora, inovadora e 
engajada, ajudando-os, assim, a 
terem sucesso no futuro.

Educação que se torna
ferramenta para a vida
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www.CambridgeBilingual.org.br


