Tuesday 7th July 2015

Comunicado de imprensa

Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, os formandos da escola St. Paul’s, a primeira escola internacional da
America Latina a ser reconhecida pelo governo britânico, comemoraram excelentes resultados no Diploma
do Bacharelado Internacional. Agora eles se preparam para entrar nas melhores universidades do mundo, e
devem se orgulhar das suas realizações nesse curso de dois anos.
O diploma IB é um certificado internacionalmente reconhecido para os alunos de 18 anos de idade, um
curriculo pré-universitário oferecido em escolas e colégios ao redor do mundo e reconhecido pelas
melhores instituições de ensino, tanto no Brasil quanto ao exterior como um excelente preparo para o
ensino superior. O programa rigoroso visa ensinar o aluno a saber aprender a aprender, ser um cidadão
responsável, altamente capacitado, falando várias línguas estrangeiras, além de ser enraizado na cultura,
literatura e língua do seu país. Além dos benefícios proporcionados ao aluno, o Bacharelado Internacional
lucra o próprio país, pela formação de futuros líderes preparados para o mundo globalizado, com o devido
respeito para com os outros cidadãos, tanto brasileiros quanto internacionais.
Essa turma de formandos tiveram grande sucesso, e todos
merecem ser parabenizados pelo esforço que demonstraram
nos seus estudos. A melhor nota para cada matéria é 7, e os
resultados em muitas matérias foram extremamente altas; na
matéria de letras por exemplo (português, espanhol e francês),
todo e cada aluno conseguiu uma nota de 6 ou 7. Os resultados
também foram excelentes na área das artes; em música e artes
visuais, 100% dos candidatos conseguiram uma nota de 6 ou 7,
e em teatro foram 75% dos candidatos. Outras matérias de
destaque foram a geografia, com 71%, e o inglês, uma matéria
obrigatória para os alunos da escola.
Nós ficamos imensamente satisfeitos com as realizações desses jovens, e estendemos nossos melhores votos
para mais sucessos nas melhores universidades do mundo onde estudarão, entre elas a USP, a FGV e
outras universidades brasileiras, assim que a Cambridge, Durham, Ediburgh, LSA e Bath do Reino Unido e
Harvard, Princeton, Georgetown e Nova Iorque dos EUA. Certamente uma vida de felicidades e uma
carreira de sucesso esperam os jovens formandos da escola St. Paul’s.
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