
 
 

 
 

 

 

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2012. 

 

Liceu Albert Sabin assina parceria com universidade americana 

 

High School garante a internacionalização do currículo escolar 

 

No dia 20 de setembro, foi realizada a assinatura do convênio entre o Liceu 

Albert Sabin e a Texas Tech University (TTU) - uma das melhores instituições de 

ensino dos Estados Unidos. A escola é a primeira e única de Ribeirão Preto e região 

autorizada a oferecer o programa oficial americano, High School que passa a integrar a 

grade curricular do Liceu Albert Sabin a partir de 2012. A mesa de abertura do evento 

foi formada pelo coordenador nacional do TTU, Rogério Abaurre; a diretora pedagógica 

do Sabin, Profa. Dra. Margaret Guimarães; o coordenador pedagógico do Sabin, Prof. 

Décio Ribeiro da Fonseca; o integrante do Comitê Gestor do Sabin, Prof. João Mucke; o 

membro do Conselho de Mantenedores – Grupo Barão de Mauá, José Antônio P. 

Capito; além da secretária da Educação de Ribeirão Preto, Profª Maria Débora 

Vendramini Durlo. 

“É um prazer dizer que Ribeirão Preto tem uma escola em parceria com a Texas 

Tech University em que os alunos terão acesso à grade curricular americana. O Liceu 

Albert Sabin é um colégio que se prima pelo valor do conhecimento e que possui uma 

visão transformadora”, disse a secretária da Educação da cidade, Profª Maria Débora 

Vendramini Durlo. 

Com duração de quatro anos (do 9º Ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 

Ensino Médio) o High School proporciona as aulas em inglês, com professores de 

língua inglesa nativa. O aluno que adere ao programa continua estudando as disciplinas 

do Currículo Escolar Brasileiro e, no período contrário, complementa com matérias do 

Americano, como Oratória, Política, Economia, História, Literatura e Sistemas de 

Informação. Ao final, obtém dois diplomas do Ensino Médio: o nacional e o 

internacional, reconhecido pelo governo dos EUA e aceito oficialmente nas melhores 

universidades do mundo.  

 O foco não é apenas a língua inglesa, mas as culturas americana e mundial. O 

estudante debate e defende suas ideias em inglês, lê os principais autores estrangeiros, 

analisa discursos de oradores e produz redações em inglês. Dessa forma, aperfeiçoa os 

estudos e ainda prepara-se para o mercado de trabalho global. “Desde 2010, nós nos 

organizamos para um passo como este, dando um peso mais expressivo ao ensino de 

línguas estrangeiras. Esta talvez tenha sido a razão pela qual nos escolheram para sediar  



 
 

 
 

 

 

o programa em nossa região”, ressalta a diretora pedagógica do Sabin, Profa. Dra. 

Margaret Guimarães. 

Com a adesão ao programa, o Sabin não se torna uma instituição de ensino 

bilíngüe e sim uma escola internacional. “Este é mais um diferencial do Sabin, ao abrir 

seus componentes curriculares para realidades que transcendem as nossas fronteiras”, 

destaca o coordenador pedagógico do Sabin – Unidade Califórnia, Décio Ribeiro da 

Fonseca.  

 Para participar do High School, é necessário que o aluno do 8º Ano do Ensino 

Fundamental passe por exame de Língua e Interpretação promovido pela Texas Tech 

University, que exige 60% de acerto. Interessados devem inscrever-se para a prova em 

outubro no Sabin – Unidade Golfe (Av. Luís Eduardo de Toledo Prado, 2.170 - Vila do 

Golfe – Tel.: 16.3602-5250). 

 “Com esta parceria, o Liceu Albert Sabin passa a ser a primeira escola 

internacional de Ribeirão Preto, oficialmente reconhecida pelo governo americano, em 

que o aluno terá dois currículos: o brasileiro e o americano”, finaliza o coordenador 

nacional do TTU, Rogério Abaurre. 

  

Sobre o Liceu Albert Sabin 

Completa estrutura, professores altamente qualificados e ensino de qualidade 

reconhecida. Com 20 anos de credibilidade, o Liceu Albert Sabin – Ensino Médio e Pré-

Vestibular é hoje referência em Educação e formação em Ribeirão Preto e região, com 

elevado índice de aprovação nos vestibulares das melhores universidades do País.  

 

Sobre a Texas Tech University 

Fundada em 1923, possui o maior campus acadêmico dos EUA, oferecendo 123 cursos 

de graduação, 105 de mestrado e 57 de doutorado. Com aproximadamente 33 mil 

alunos, a TTU possui um orçamento anual de cerca de 830 milhões de dólares. Os 

programas de Kindergarten à High School da TTU possuem alunos em escolas de 25 

países. 

- Uma das 10 melhores faculdades de Direito dos EUA, em termos de custo x benefício. 

(fontes: Revistas National Jurist e preLaw) 

- Entre as 50 melhores faculdades de Administração de Empresas dos EUA. (fonte: 

Revista Business Week) 



 
 

 
 

 

 

- Entre as melhores faculdades de Engenharia de Petróleo, Engenharia Industrial, 

Engenharia Elétrica e de Computação do país. (fonte: ranking US News) 

- Entre as 20 favoritas dos empregadores americanos. (fonte: pesquisa do Wall Street 

Journal) 

 

 


