


Higher Bridge é a maior empresa de metodologia de 
ensino de futebol bilíngue da América do Sul. 

Única no mercado de educação e esporte há mais de 20 
anos unindo o futebol brasileiro, considerado o mais rico 
do mundo, e a qualidade de ensino de idiomas da 
Universidade de Harvard, referência acadêmica mundial, 
e ensinamos inglês e futebol, ambos ao mesmo tempo e no 

mais alto nível de rendimento. 

Um programa íntegro para o desenvolvimento completo 
de um atleta pro�ssional bilíngue.



Contribuir, por meio do prazer e alegria, para o aprendizado e 
conhecimento dos colaboradores e alunos, buscando padrões de 
excelência nas competências e habilidades necessárias para uma 
educação formal e íntegra.

Ser referência de inovação na inserção, ensino e prática dos idiomas 
e esportes, de forma dinâmica e evolutiva oferecendo um espaço 
para que professores e alunos se habituem com línguas estrangeiras, 
vivenciando situações reais e de interesse próprio.

MIS
SÃO

VI
SÃO



Acompanhamento educacional: a cada 6 meses é entregue aos 
alunos um relatório de aproveitamento das aulas teóricas e práticas 
de futebol bilíngue, sendo analisados as habilidades do aprendizado 
da língua inglesa e dos fundamentos do futebol.

Com o método HB, não se aplicam os conhecimentos de um técnico 
em especí�co senão de uma linha de trabalho composta por vários 
departamentos de ensino, abrangendo a formação do futebol desde 
todos os aspectos do atleta, dentro e fora de campo.

TRANS
PARÊNCIA

COMPETI
TIVIDADE



Experiência de trabalho no centro de Treinamento do São Paulo 
Futebol Clube – SP, Brasil

Abertura da primeira escola do São Paulo Futebol – SP, Brasil

Desenvolvimento de programa de trabalho para a escola do São 
Paulo Futebol Clube.

Abertura da escola do São Paulo Futebol Clube em parceria com 
a Higher Bridge – SãoBernardo do Campo, Brasil.

Reconhecimento de maior escola de futebol particular do 
Estado de São Paulo.

LINHA DO TEMPO



Organização do evento de bem vinda do jogador Luís Fabiano.

Primeira escola da América Latina a ensinar futebol bilíngue.

Criação do método evolutivo de futebol e idiomas.

Criação e implantação do sistema de “Scouting” para alunos de 
escolas de futebol.

Programa Sebrae de Inovação. Reconhecimento do Governo do 
Estado como uma empresa sólida.

LINHA DO TEMPO



PROJETO FUTURO
Inauguração da primeira escola de Futebol 
Internacional com moradia, colégio e dois campos de 
treinamentos internos em um espaço de 50.000 m², 

localizados na cidade de Santo André, Brasil



HigherPresidente:
Eleazar Villavicencio

Departamento jurídico
Departamento Financeiro

Departamento de Marketing
Departamento Pedagógico:
Saúde , Futebol , Idiomas

Nacional
Administrativo

Comercial
Executivo
Franquias
Colégios
Editora

Campeonatos
Intercâmbios

Internacional
Administrativo

Comercial
Franquias
Colégios



PRESIDÊNCIA
ELEAZAR SANTIAGO
VILLAVICENCIO FLORES (CHILE) 

Um dos poucos estrangeiros a se destacar no mercado do futebol brasileiro a níveis de categorias de 
base. Gerenciando a aprendizagem de jovens de um dos maiores clubes do mundo, Eleazar se há 
destacado por seu gerenciamento e sua capacidade de
aprimorar aos que querem seguir a carreira de jogadores pro�ssionais. Com mais de 10 jogadores 
pro�ssionais, e um porcentual de uma contratação por ano, há aberto as portas no Brasil, Colômbia e 
Estados Unidos, para o intercâmbio de jogadores e contratações internacionais.

Idealizador e gestor do método de ensino do futebol bilíngue para atletas de alto rendimento, com a 
marca São Paulo Futebol Clube, escola de futebol. Os jogadores se preparam e �cam no nível adequado 
para jogar em qualquer lugar do mundo, comunicando-se com “coachs” y preparados para jogar em 
qualquer formação táctica,
com técnicas de altíssimos níveis.

Experiência e formação

Graduado em Filoso�a - Universidade Alberto Hurtado - Chile / Unifai SP, Brasil, (2007); Coordenador 
técnico sub 07 à sub 15 E. São Paulo Futebol Clube – ABC (2008-2016); Criador e diretor geral de 
implantação do método bilíngue de futebol para jogadores de alto rendimento sub 11, 13 y 15 
aprovado e executado nas escolas do São Paulo FC (2012-2014). Observador técnico e intérprete São 
Paulo FC - Professional (DT. Juan Carlos Osório, atual treinador da seleção mexicana) - São Paulo, 
Brasil (2015); Curso para professores e técnicos São Paulo F.C (advanced), centro de treinamento do
SPFC, Brasil (2014); Diretor técnico de criação e implantação do sistema de scouting para categorias 
menores nas escolas do São Paulo FC (2015). Conferencista internacional “Desenvolvimento do atleta 
de alto rendimento do futebol mundial moderno” - Universidade Tecnológica de Pereira – Colômbia. 
(2016); Prêmio melhor equipe táctica, Copa SP - Nível nacional, sub 15 – 4º lugar Nacional (2016) ; 
Campeão Nacional do torneio de Escolas de Futebol, Copa SP - Nível nacional, sub 15 (2017); Head 
Coach - São Bernardo Futebol Clube, equipe Sub 15 (2018).

Presidente fundador Higher Bridge Corporation

Diretor E. São Paulo FC nas cidades do ABC, São Paulo, Brasil Representante Los Angeles Quakes – MLS, 
Estados Unidos Diretor Técnico sub 15 São Paulo FC – ABC

Fluente em espanhol, português e inglês.

Presidente - Desde 2007



DIRETORIA
CARLOS
TORRES (COLÔMBIA)

Mestrado em Análise de Mercado e Consumos Massivos, New York University (1998), Mestrado em 
Administração de Negócios, Universidade de Los Andes (1996), Mestrado em Relações Corporativas, 
Universidade de Los Andes (1995),Economista “Summa Cum Laude” Universidade de Los Andes 
(1994).

NESE Boston - Marketing Executive: Latin America (2016), Desenvolvimento Tecnológicos 
Agropecuários - Diretor Geral (2013), Axon - Diretor Executivo e Financeiro (2008), World Wide 
Studies Colombia - Diretor Geral (1999), Ministério da Fazenda - Assessor Vice-ministerial, Colômbia 
(1995).

Fluente em português, espanhol, inglês e francês.

Diretor Financeiro - 2013

ANDRÉ
CARVALHO (BRASIL - EUA)

Bacharel, Mestre e Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduado lato 
sensu em Direito Público. Professor de Direito Financeiro na Faculdade Autônoma de Direito (2010), e 
de Direito Administrativo na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo (2011-2013). Visiting 
researcher na Karl Franzens Universität Graz, Áustria (2013), visiting scholar and teacher na Nankai 
University (Tianjin) e JiLin University (Changchun), na China (2012-2013). Assessor jurídico da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR (2008-2012) passante internacional, 
Morales & Besa Abogados (2012), Santiago-Chile, e advogado de infraestrutura de Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

“Which was elected as the best PhD thesis in Law from 2013 by CAPES, an agency within the Brazilian 
Ministry of Education ("CAPES Award 2014"). He was a visiting researcher at Karl Franzens Universität 
Graz (2013), a visiting scholar and professor at Nankai University and JiLin University during 
2012-2013, and a postdoctoral researcher at the Massachusetts Institute of Technology – MIT 
(2016-2017) on topics related to regulation, governance & public policy”.

Fluente em espanhol, inglês e português.

Diretor Jurídico - 2012



DIRETORIA
ALEX
UCHIYAMA (BRASIL)

Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, trabalhando na área �nanceira (HSBC, Standard 
Chartered, Crédit Agricole). Possui a certi�cação FMR (Financial Risk Manager) e é candidato ao nível 
3 da certi�cação CFA (Chartered Financial Analyst)

Diretor Executivo - 2014

SUÉLLEN SANTOS 
DE MEDEIROS (BRASIL)

Microlins, departamento de franquias, assistente administrativa e contábil (2002). Ciências Contáveis, 
Universidade Ítalo brasileiro, SP – Brasil (2006); Técnicas Contáveis, Sescon, SP- Brasil 
(2009/2010/2011)); Network Contabilidade (2004 – 2008).

Fluente em espanhol e português.

Diretora Administrativa - 2012

LEONARDO
OLIVEIRA (BRASIL)

Bacharel em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Universidade de Uberaba (2005), 
pós-graduado em Cinema na Academia Internacional de Cinema de São Paulo (2006) e com 
especialização em Arte para Cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo (2007) e 
Desenvolvimento Criativo para Publicidade e Design pela ESPM de São Paulo (2004). Atua no campo 
da Direção de Arte a 13 anos.

Diretor de Marketing - 2013



DIRETORIA
PEDAGÓGICA: FUTEBOL

ALBERTO OLIVEIRA
SANTOS (BRASIL)

Jogador de futebol pro�ssional - Itália, (1997), Portuguesa, Brasil (1999), Apolo Futebol Clube, Grécia 
(2000), Auxiliar técnico das categorias de base do São Paulo Futebol Clube desde (2006 à 2014). 
Formado na Universidade do Futebol módulos 1, 2, 3 e 4, com licença B da Confederação brasileira de 
futebol (2014), treinador Esporte Clube Corinthians (2015-2016). Storm Fc. Miami, Eua (2016).

2013

ELEAZAR SANTIAGO
V. AHUMADA (CHILE)

Contabilidade, Instituto Comercial de Los Andes, Chile (1972); Treinamento de Futebol, Federação 
Paulista de Futebol - Brasil (1983), Futebol para categorias de base, Federação Paulista de Futebol 
(1985). Curso para treinadores da FIFA (1988). Treinador das categorias de Base do São Paulo Futebol 
Clube (1988 – 1996), Coordenador Técnico/Fundador das escolas o�ciais do São Paulo Futebol Clube,
unidade Piloto. Atual diretor técnico e administrativo da 1ª escola de futebol do são Paulo no ABC,
unidade Santo André. Fluente em espanhol e português.

2011

LUCAS
SOARES  (BRASIL)

Licenciado em bacharel e especialista em �siologia do exercício, Universidade Federal de São Paulo 
(2004), mestre em ciência do esporte , Universidade Politécnica de Madrid, Espanha (2011-2012). 
Auxiliar técnico Egito (2012); Treinador e preparador físico da equipe sub 20 do Bragantino, interior 
de São Paulo, Brasil (2013).

Diretor de Marketing - 2013



DIRETORIA
PEDAGÓGICA: IDIOMAS

SÔNIA MARA
AGI LINO (BRASIL)

Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo: Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
Diretora Escolar, Coordenadora Educacional/Pedagógica, Treinamento de equipes educacionais, 
Formadora, Coordenadora de grupo de trabalho atuando em Recursos Humanos. Secretaria de 
Educação Governo do Estado de São Paulo: Treinamento de equipes de coordenação pedagógica. Núcleo 
de Práticas Jurídicas, através de cursos de capacitação e vivências na área de gestão educacional 
(2012-2015). Prefeitura de Santo André: Coordenadora do Centro de Formação de Professores Clarice 
Lispector, responsável pelas formações permanentes dos professores da Rede Municipal, 
sistematizando e organizando congressos, seminários, o�cinas pedagógicas e outros pertinentes a 
área educacional. (2005-2009), Diretora de Unidade Escolar, responsável pela coordenação e 
acompanhamento do processo político pedagógico das equipes escolares (1997-2004). Responsável 
pela implantação da política de Governo para Educação Infantil, Acompanhamento das metas traçadas 
em todas as escolas municipais. Prefeitura de Santo André (1989-1992).

2012



A prática que revoluciona o aprendizado do idioma inglês unido 
ao esporte mais emocionante do mundo: O Futebol.

UMA
METODOLOGIA
INTEGRAL



Com aulas teóricas e práticas, a metodologia Higher Bridge engloba 
o ensino de alto rendimento de futebol com o inglês ao mesmo 
tempo. Por meio de uma pedagogia intensa e dinâmica, o 

aprendizado dos alunos torna-se leve e e�caz.

Os recursos vão além do campo. O atleta evolui no futebol teórico e 
prático enquanto aprende, ao mesmo tempo, um segundo idioma 
que abre as portas para novas possibilidades futuras. O futebol não 
é mais importante que o inglês, mas o inglês também não é mais 
importante que o futebol, os dois são exigidos no máximo nível.

Diferente do método tradicional, o aluno interage o tempo todo com 
o seu entorno bilíngue enquanto executa uma das atividades que 
ele mais gosta: praticar esporte e se divertir com atividades lúdicas 
e práticas. Com esta imersão, o aluno incorpora a disciplina de um 
atleta de alto rendimento internacional sem deixar de lado os 
estudos. Estas experiências são reforçadas também, por meio de 
jogos, campeonatos, concentrações em hotéis, viagens e vivências 
nacionais e internacionais, sempre em contato com o inglês, o que 

faz com que ele aprenda o idioma, além das palavras técnicas.



Treinamento coletivo intensivo
Treinamento físico coletivo e individual
Treinamento técnico intensivo, individual e coletivo
Correção dos fundamentos de acordo à ciência do movimento
Fundamentos em situação de jogo
Formação tática básica, intermediária e avançada
Mudança de formação tática durante o jogo
Trabalho por posições e “atalhos de campo”.
Experiência em campeonatos nacionais e internacionais

FUTEBOL

Linguagem por meio de experiências de viagens
Localização e orientações para utilizar transportes públicos e particulares.

Chenck in e check out em hotéis.
Experiências em restaurantes.

Diálogos em hospitais e estados de saúde.
Linguagem de campeonatos internacionais

INGLÊS



Conteúdo de inglês: Todo o conteúdo teórico de inglês da metodologia Higher 
Bridge, está de acordo ao “Quadro Comum Europeu de Referência para 
Línguas (CEFR)”.

A - BÁSICO

A1: Iniciante
É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito 
simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz 
de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as 
pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar 
lenta e distintamente e se mostrar cooperante.

A2: Básico
É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade 
imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de 
comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e 
direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua 
formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.

CONTEÚDO TEÓRICO



B - INDEPENDENTE

B1: Intermediário
É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada 
e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, 
etc.). É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. 
É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de 
interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como 
expor brevemente razões e justi�cações para uma opinião ou um projeto.

B2: Usuário Independente
É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e 
abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com certo 
grau de espontaneidade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. É capaz de 
exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto 
de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias 
possibilidades

+ Linguagem técnica do Futebol, em nível avançado.
+ Linguagem informal de Experiências sociais.

CONTEÚDO TEÓRICO



Forma correta para executar, em base à ciência do movimento, os 13 
fundamentos do futebol.

Forma correta da movimentação tática em rombos, movimentos triangulares 
e rotativos.

História do futebol mundial

Historia do futebol brasileiro

Linguagem técnica, formal e informal, do futebol

Conhecimento histórico das formações táticas tradicionais dos seguintes 
países: Brasil, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha.

CONTEÚDO TEÓRICO
DE FUTEBOL



ALUNOS

Livros para cada faixa etária
Apostilas de exercícios
Recursos On-line
Software administrativo para gestão pedagógica

PROFESSORES

Manual do Professor com orientações e procedimentos
Planejamento de aulas de todos os módulos do curso para cada idade
Cursos de inglês
Cursos de pedagogia
Cursos de psicologia
Cursos de futebol
Recursos on-line
Softwares de gestão pedagógica

PARA GESTORES E ADMINISTRADORES

Manual do Professor com orientações e procedimentos
Planejamento de aulas de todos os módulos do curso para cada idade
Cursos de inglês
Cursos de pedagogia
Cursos de psicologia
Cursos de futebol
Recursos on-line
Softwares de gestão pedagógica
Atendimento on-line para consultoria durante o expediente de trabalho

MATERIAIS DE APOIO



Desde o início, nosso atleta é avaliado e orientado à evoluir 
permanentemente nas aulas preparadas por grandes nomes do 
esporte nacional e internacional, tanto de futebol quanto de 
idiomas, garantindo total evolução e aprendizado.

NOSSO
SISTEMA DE
AVALIAÇÃO



Avaliações para formar parte das seleções regionais, nacionais e internacionais.
Avaliações com atletas pro�ssionais reconhecidos mundialmente no futebol.
Avaliações do nível de idiomas
Avaliações do cronograma de livros de futebol e inglês
Avaliações on-line dos recursos tecnológicos
Provas Oferecidas por “Cambridge” para análise do nível de inglês .

ALUNOS

Professores, equipe pedagógica e funcionários, são submetidos habitualmente a 
testes e avaliações de conhecimento e reciclagem para garantir que o nível de 
excelência e permanente aprimoramento de cada um.

PROFESSORES



Denominado “Scouting”, nosso sistema de avaliação foi preparado por uma equipe 
pedagógica altamente capacitada. Professores, jogadores de alto nível mundial e 
técnicos nacionais e internacionais elaboraram este formato de nivelamento de 
atletas para avaliar tanto o futebol quanto o inglês.

Sobre o conteúdo de futebol, analisamos todos os gestos motores e técnicos de 13 
fundamentos do futebol, além do conhecimento e execução tática e coletiva de 
cada garoto, tendo em consideração também a posição do jogador, peso, altura e 
idade. Na avaliação do inglês, são avaliadas as principais habilidades do 
aprendizado de idiomas: escuta, fala, escrita, interpretação de texto e gramática. 
Para que o aluno possa alcançar o nível “B2” das exigências do “Marco Comum 
Europeu” para a língua inglesa*.

*O “Marco Comum Europeu” contempla 6 níveis de inglês: A1, A2 – B1, B2 – C1, C2; porém os 
níveis de C1 e C2 somente tem o currículo aceito quando são estudados em países de fala anglo 
como EUA ou Inglaterra.

SCOUTING

Todos os processos do método, são distribuídos de maneira 
on-line sendo possível a expansão do trabalho de forma rápida 
e efetiva.



PERFIL DOS
ALUNOS FORMADOS

Todos os alunos/atletas recebem um diploma
de acordo ao nível concluído.

O aluno que se forma na Higher Bridge 
finaliza seu aprendizado como atleta bilíngue 

com as seguintes características:
Futebol:

Concentrado
Alegre

Comunicativo
Respeitoso

Responsável
Comprometido

Dedicado
Obediente

Capaz de enfrentar situações de pressão
como atleta e em sua vida particular.

Com conhecimento pleno, prático e teórico,
de como se executam os 13 fundamentos do Futebol de

acordo à ciência do movimento.

Com conhecimento pleno da movimentação
coletiva em diferentes sistemas táticos.

Com o conteúdo teórico para ensinar as habilidades de um atleta 
caso queira seguir carreira como técnico ou professor de futebol.

Inglês:

Nível B2 do CERF da língua inglesa, com certi�cação para comprovar 
sua qualidade de fala, escrita, compreensão auditiva e leitura.

Nível avançado dos conteúdos técnicos e
especí�cos, formai e informais, do futebol.



DEPARTAMENTOS
Saúde

Pedagógico/Neurolinguístico
Esportivo
Idiomático
Tecnológico

FONTES E PARCERIAS
Estágios com o treinador da seleção Paraguaia com Juan Carlos Osório.

Centro de Formação de atletas do São Paulo Futebol Clube.
Harvard University – EUA

Universidade de São Paulo – Brasil
Universidade Metodista – São Bernardo do Campo – SP, Brasil

Universidade Tecnológica de Pereira – Colômbia
Centro de pesquisas pedagógica Unifai - SP

Grupo de pesquisa pedagógicas Fundação Santo André, SP.
Avivatec Soluções de informática

PROTEÇÕES ATUAIS
Direito de uso da Marca E. São Paulo Futebol Clube - ABC
Direitos autorais de manuais e processos Higher Bridge

Direitos autorais manuais e aulas para professores.
Direitos autorais da apostilas de idiomas com futebol

Registro da marca Higher Bridge Methodology com logomarca.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Equipe dedicada ao estudo e con�guração de ferramentas para avance

tecnológico para o ensino do esporte e idiomas.

CONTROLES INTERNOS:
Sistemas e ferramentas virtuais de aperfeiçoamento

e comunicação para capacitar, acompanhar,
supervisionar e melhorar continuamente os 

serviços oferecidos.

DEPARTAMENTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO DA HIGHER BRIDGE - (PD&I)



Higher Bridge Methodology é dirigida à instituições educativas 
e/ou formadoras que promovem o desenvolvimiento integral da 
infância e adolescência:

Governos regionais.

Escolas de futebol particulares

Escolas de Futebol Municipais

Equipes pro�ssionais

Categorias de base de equipes pro�ssionais

Escolas de goleiros

Colégios particulares

Franquias de futebol

Treinos Especí�cos individuais

Atletas pro�ssionais.



Sendo a única metodologia da América Latina à ensinar idiomas e esportes 
simultaneamente dentro de campo, estendemos este ensino para os colégios 
de ensino regular.

Neste caso, nossa metodologia é aplicável para alunos de 3 à 17 anos e as 
aulas são ministradas nas estruturas dos colégio durante o período letivo 
com um plano de aula específico para cada idade.

Para estas aulas enviamos professores preparados em nossa empresa ou 
preparamos os professores que já trabalham nos colégios.

MÉTODO
PARA COLÉGIOS



COLÉGIO
MAPLE BEAR

Por meio da metodologia educacional canadense, reconhecida como uma das melhores do mundo e 
bilíngue há mais de 5 décadas, a Maple Bear prepara seus �lhos para o mais alto desempenho 
acadêmico e pro�ssional, no Brasil ou no exterior, e para uma vida bem-sucedida em todas as suas 
dimensões: acadêmica, pro�ssional e como membros ativos da sociedade.

2014

COLÉGIO
PRIMEIRA INFÂNCIA

PA Primeira Infância é uma escola que acredita que na mais tenra idade formamos os valores que 
nortearão a vida adulta. Reconhecemos a responsabilidade que nos é designada em todas as histórias 
de vida que fazemos parte. Por isso, Nossa Missão é “Auxiliar no Desenvolvimento de Nossas Crianças 
para que Sejam Sempre Pessoas do Bem”, tendo em nosso exemplo diário o modelo de princípios éticos 
e afetivos que edi�cam a formação de pessoas responsáveis, felizes e respeitosas. Sua história começa 
em 1990, no Bairro Jardim, na cidade de Santo André na Região do ABC Paulista. No início o número 
de alunos era pequeno, mas todo o zelo que os funcionários dedicavam às crianças fez com que o 
grupo fosse aumentando cada vez mais.

2012

COLÉGIO
OBJETIVO

O Colégio Objetivo é a maior escola particular do país. Com esta dimensão e consequente 
responsabilidade, nós do Colégio Objetivo do ABC buscamos ser uma escola aberta a mudanças e novas 
metodologias, auxiliando nossos alunos na construção de novos conhecimentos e integrando-os 
culturalmente. No Colégio Objetivo o processo escolar pretende que todos os envolvidos tenham 
prazer em ter um aprendizado constante. Assim, alunos, professores, pais, funcionários e toda a 
comunidade escolar devem entender que a capacidade nunca termina e seres humanos melhores são 
aqueles que aprendem sempre.

2010

O Colégio Objetivo é a maior escola particular do país. Com esta dimensão e consequente 
responsabilidade, nós do Colégio Objetivo do ABC buscamos ser uma escola aberta a mudanças e novas 



COLÉGIO
CE.TA.

O CETA tem acompanhado as transformações do mundo, sobretudo da educação e, por isso se mantém 
em constante inovação, para atingir a satisfação de seus alunos e, ainda colaborar cada vez mais para 
uma educação básica sólida que, priorize o “aprender a ser” individual de cada aluno e, também o 
aprender a “fazer junto”, aspecto relevante para o desenvolvimento da criança. Propomos aulas 
invertidas, salas ambientes (arte, educação �nanceira, inglês); período de lanche estendido e muito 
mais para tornar o período letivo mais atrativo.
Estamos há 23 anos no bairro Cidade Vargas e, ao longo desse período, nos tornamos referência em 
educação de qualidade, com 96% de aprovação no índice de satisfação do aluno. Oferecemos o que há 
de melhor em educação, aprendizagem, convivência, respeito, atenção e ética.

2004

COLÉGIO
PRÓ-SABER

Desde 1998 atuando na área da educação, o Instituto de Ensino Pró Saber prepara os alunos, do 
berçário ao 9º ano, para o futuro. O Instituto de Ensino Pró Saber foi fundado em 1987 com o curso 
de Educação Infantil e depois foi implantado o curso de Ensino Fundamental I e II. Em 1998 com a 
mudança dos mantenedores iniciou-se a implantação da educação por princípios cristãos. Hoje o Pró 
Saber atende alunos do berçário ao 9º ano.

2002

O CETA tem acompanhado as transformações do mundo, sobretudo da educação e, por isso se mantém 



Dentro de clubes profissionais, a Higher Bridge leva o ensino do inglês e do 
futebol no mais alto nível voltados para a profissionalização de jogadores, 
voltados ao aperfeiçoamento de suas habilidades e oferecendo oportunidades 
reais de visibilidade e venda destes jogadores para outros times.

Equipes profissionais que desenvolveram trabalhos experimentais, e que hoje
 temos o reconhecimento, e acesso, para encaminhamento de atletas de todas 
as idades. Entre estas equipes, estão:

MÉTODO
PARA CLUBES



SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE

Um dos maiores e mais relevantes times do Brasil, tricampeão mundial e responsável pela explosão de 
jogadores como Kaká e Rogério Ceni.

SPORT CLUBE
CORINTHIANS PAULISTA

Fundado em 1910, campeão mundial em 2012. Detentor de 4 títulos internacionais e heptacampeão 
brasileiro.

SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS

Fundado em 1910, campeão mundial em 2012. Detentor de 4 títulos internacionais e heptacampeão 
brasileiro.

SÃO BERNARDO
FUTEBOL CLUBE

Vencedor do Campeonato Paulista em 2012 e da Copa Paulista em 2013;

SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE





Todo o Know How da Higher Bridge foi colocado em prática, 
também, formatando franquias para grandes marcas e 

ex-jogadores profissionais, espalhadas no mundo inteiro.

Contando com uma franquia exclusiva, parceria feita com o 
ex-jogador profissional, atual técnico da CBF, Dodo, que 
terminou sua carreira jogando pelo Santos, um dos maiores 
times de futebol do Brasil, a Higher Bridge abriu sua franquia 
Dodo Soccer Academy em 2017. Junto ao artilheiro dos gols 
bonitos, estudantes de todo país tem todo suporte para 
apresentação, contratação e acompanhamento dos pais e alunos 
durante todo o curso. O projeto é aplicado para todos os 
tamanhos de escola, com quadras e espaços para lazer, sem 
custo para a escola, somente parte da mensalidade dos alunos, 

uniformes e livros.



EDMILSON
A Editora Higher Bridge Methodology, além de formatar todo 
material pedagógico de suas franquias e de seus parceiros, também 
formatou o livro “Compendium Edmilson – Pentacampeão do 
Mundo/FBS”, lançado em 2017, de um dos maiores futebolistas da 
história do futebol brasileiro, Edmilson de Moraes, pentacampeão do 
mundo e embaixador do FC Barcelona. Sua pretensão é abrir escolas 
em diferentes lugares do mundo nos cinco continentes.



DODO: O ARTILHEIRO
DOS GOLS BONITOS
A Higher Bridge alcançou um dos mais altos pontos de sua trajetória 
no Brasil no momento em que concretizou sua parceria com o 
ex-jogador Dodo, atleta conhecido mundialmente como “o artilheiro 
dos gols bonitos”, atual técnico da CBF. Juntos, foi possibilitada a 
abertura da franquia Dodo Soccer Academy, em um dos principais  
ontos comerciais da cidade de São Paulo. Utilizando a imagem deste 
grande ídolo do futebol brasileiro, a Higher Bridge se destacou nas 
redes sociais, TV e portais de notícias do mundo inteiro.redes sociais, TV e portais de notícias do mundo inteiro.



GREENWALL
GOALKEEPER SCHOOL
Através de uma metodologia moderna, a Greenwall além de ensinar 
inglês, aplica também, as técnicas de um goleiro moderno aos seus 
atletas. Com a tutoria do goleiro Sérgio, da Sociedade Esportiva 
Palmeiras, o aluno adquire não só conhecimento, mas absorve 
também a experiência de um campeão da pequena área.



CURSO DE FORMAÇÃO
PARA TREINADORES E
GESTORES DE FUTEBOL
Os cursos Higher Bridge trazem em pauta todas as novidades nos
treinamentos táticos e tecnológicos do futebol moderno. Análises 
táticas e técnicas, esquemas de jogo, novas formações e tecnologias 
esportivas. Assim, despertamos interesse de novos franqueados 
e/ou licenciados e também reciclamos o conhecimento dos nossos 
representantes e conveniados do mundo inteiro.



INTERCÂMBIO PARA
PROFESSORES E ATLETAS
Esportes, idiomas, negócios, graduações, pós-graduações, ensino 
médio, acampamentos de férias e muito mais!

A Higher Bridge Exchange Program, leva atletas e professores para 
vários países do mundo.

Todos os estudantes, jogadores e professores tem a possibilidade de 
interagir com mais de 05 países para aprimorar seus estudos e 
desenvolver seu futebol com pro�ssionais do meio, através de 
campeonatos e amistosos contra equipes universitárias. Nestas 
atividades alguns participantes podem concorrer à bolsas esportivas 
para estudarem em academias mundialmente renomadas!



VINICIUS FERREIRA
MORAIS
2016

100% de bolsa esportiva universitária. Laredo, Texas - USA

COACH
CRISTÓVÃO FLORES
2018

Orlando, Florida – USA

JERSON
2018

Nativo americano - São Bernardo F.C – São Paulo, Brasil.





SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE

Desde 2003, uma grande conquista da Higher Bridge é a parceria 
com o São Paulo Futebol Clube. Por meio das suas escolas de futebol, 
nos unimos a um dos maiores e mais relevantes times do Brasil e do 
mundo. Tricampeão mundial e responsável por revelar jogadores 
como Kaká, Casemiro e Rogério Ceni.

Esta parceria vem rendendo enormes conquistas, como a 
possibilidade de que crianças de 4 à 16 anos possam conhecer os 
jogadores pro�ssionais do SPFC, serem avaliados pelos técnicos das 
categorias de base do clube e participar de peneiras o�ciais do Clube 
em nossas unidades. Com treinos teóricos e práticos, em sala de aula 
e campo, a Higher Bridge ensina o futebol bilíngue, para que atletas 
das escolas do SPFC possam crescer e aprender reconhecendo a 
qualidade da metodologia e a importância da educação bilíngue 
dentro do esporte.

Desta parceria já surgiram atletas como Lucas Paes, goleiro sub 23 
do São Paulo Futebol Clube que já conquistou a copa Libertadores da 
América, a Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulista.

Hoje contamos com mais de 300 alunos exclusivos desta parceria.

LUCAS PAES – Goleiro Higher Bridge Campeão da Copa 
Libertadores da América e outros títulos pelo São Paulo F.C.

Atletas Higher Bridge que já participaram dos eventos 
mencionados anteriormente.



SÃO BERNARDO
FUTEBOL CLUBE

Possuindo mais de 100 jogadores entre 12 e 18 anos, em 2018 o São
Bernardo F.C tornou-se a primeira categoria de base do Brasil a 
treinar em inglês com a Higher Bridge.

Com três meses de preparo, a equipe sub-15 coordenada pelo CEO 
Eleazar Villavicencio e sua comissão técnica formada por Renan 
Gusi, ex goleiro do São Paulo F.C e Dinho Galvão, preparador físico 
pro�ssional, conquistaram uma vitória histórica contra o Santos 
F.C, equipe de Pelé e Neymar em Junho deste ano após, apenas três 
meses de treinamento.

Hoje, Higher Bridge detém partes dos direitos comerciais de 
100% dos atletas da categoria sub 15 do São Bernardo Futebol 
Clube do ano de 2018.

TODA a Comissão Técnica da equipe que disputará a Copa SP 
2019 – Categoria sub 20 (um dos campeonatos mais 
importantes do Brasil para exposição e venda dos jogadores), 
pertence ao corpo docente da Higher Bridge.



ARSENAL
SOCCER CAMP 2016

Em 2016, Higher Bridge fez a representação do Arsenal F.C Teens 
and Kids em toda a América Latina. Com evento que se realiza 
durante 07 dias na Espanha com treinos realizados com os 
treinadores enviados pelo Arsenal F.C, mais um curso de inglês e 
visita aos principais estádios da Espanha.

FORTALEZA CEIF
COLÔMBIA

CEIF nació en el año 2008,cumpliendo el sueño del hoy presidente del club, 
Carlos Barato, de crear un club deportivo que innovara en los esquemas 
tradicionales de la pedagogía y formación del futbolista bogotano y 
colombiano, por medio de un sistema de evaluación y control de sus 
deportistas. De esta forma logramos a�anzar un programa de entrenamiento 
integrado para el fútbol que permitió a CEIF posicionarse como una de las 
mejores escuelas de formación deportiva a nivel regional y nacional.

En el año 2015 ingresamos en el profesionalismo en la categoría B, 
fusionando el modelo de formación de CEIF con el club Fortaleza. En 
adelante la denominación de nuestro proyecto ha sido FORTALEZA CEIF. Ese 
mismo año, en nuestra temporada debut, el sueño del ascenso a la categoría 
A del fútbol profesional colombiano, fue alcanzado. En la primera división 
nos destacamos por nuestro buen juego y por la promoción de una gran 
cantidad de jugadores jóvenes que ahora son grandes �guras del fútbol 
colombiano. Innovamos comunicándonos con un lenguaje fresco, joven y 
con buen humor, que nos generó la simpatía y apoyo de muchos hinchas en 
el país.





HARVARD
UNIVERSITY

Em 2018 demos inicio a uma das maiores conquistas para nossos 
alunos e estudantes. A possibilidade de serem escolhidos para fazer 
parte da “Seleção de atletas de Harvard” que proporciona bolsas 
educativas de até 100% em qualquer carreira por meio de jogos com 
a Higher Bridge.



UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

A Universidade de São Paulo é uma das mais prestigiadas e 
reconhecidas instituições de ensino do Brasil, também reconhecida 
mundialmente. A través deste mutuo reconhecimento, são 
aprimoradas as habilidades de ensino dos estudantes de Educação 
Física da USP nas unidades Higher Bridge mais próximas das casas 
dos estudantes.

UNIVERSIDADE
METODISTA

Em 2013 demos inicio a um trabalho em conjunto com a 
Universidade Metodista para desenvolver as aptidões de seus 
estudantes de Educação Física em nossas estruturas, assim, durante
a preparação acadêmica a Higher Bridge aprimora as habilidades do
ensino destes alunos nas suas unidades de ensino.



HIGHER BRIDGE

2014

SOCIAL

A Higher Bridge concede 35 bolsas completas ao lar Pequeno Leão 
que atende crianças em situação de alto risco familiar.

2015
A Higher Bridge aceita o convite da prefeitura de Santo 
Amaro, zona sul de São Paulo, para implantar sua 
metodologia em um campo na região de Parelheiros para 
atender a 180 crianças carentes.

2017
Em Abril, 259 crianças são atendidas no projeto 
social de Parelheiros. Em Maio, a Prefeitura de 
Santo André, solicita que a HB aplique seu 
método em 3 campos da periferia, para 600 
crianças em cada campo e mais 6 campos em 
2018.



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Higher Bridge compreende a importância da sustentabilidade social e do 
desenvolvimento da educação por meio dos esportes como uma ferramenta 
para gerar mais oportunidades para crianças em situações vulneráveis com um 

acesso a melhor qualidade de vida e projeção.

Junto à Prefeitura de Santo André, implementou, em 2016, ao 
projeto “Meninos de Ouro”, sua metodologia com treinos de futebol 
bilíngue de alto rendimento para crianças de 10 à 17 anos, com 

material exclusivo e profissionais formados Higher Bridge.



SANTA AMÉLIA
Em parceria com o Instituto Alberto Oliveira, a Higher Bridge oferece a 
metodologia para que alunos em condições sociais vulneráveis tenham 

acesso a uma melhor formação esportiva e acadêmica.

UNIDADE SOCIAL
DE PARELHEIROS

Acompanhamento pedagógico e reforço escolar
Escola de futebol bilíngue de 5 à 17 anos
Apostilas de inglês e futebol
Apoio familiar (doação de cestas básicas)
Equipe de alto rendimento sub-15 e sub-17
Atividades familiares aos finais de semana

UNIDADE SOCIAL
DE GRAJAÚ

Acompanhamento pedagógico e reforço escolar
Escola de futebol bilíngue de 5 à 17 anos
Apostilas de inglês e futebol
Apoio familiar (doação de cestas básicas)
Equipe de alto rendimento sub-15 e sub-17
Atividades familiares aos finais de semana





ESTADOS
UNIDOS DA

AMÉRICA
Em início de 2016, a pedido do Representante do 
Santos FC e do ex-jogador profissional Dodo, a 
Higher Bridge foi convidada a fazer uma análise 
de mercado em Miami para elaboração de um 
projeto de intercambio de jogadores e 
construção de uma escola de futebol.

Após análise, foi decidido expandir a 
metodologia Higher Bridge por meio de parcerias 
e convênios, hoje temos um programa de 
intercambio de professores na cidade de Orlando 
e Boston, pela qual já passaram mais de 12 
Professores e muitos jogadores.



CHINA
Em início de 2018, mr. Sheng Yeh e Mr. Michael 
implantam a metodologia Higher Bridge na 
cidade de Linhai em Taizhou, província de 
Zhejiang. Em parceria com a prefeitura e a 
Escola de Futebol do professor Yang foi aberta 
uma unidade de ensino.

As conquistas realizadas durante o período de 
07 meses fizeram com que aumentemos o 
número de uma, para três unidades em 2019.

Dentro do período de treinamentos intensivos, 
as crianças chinesas aprenderam todas as 
técnicas do futebol brasileiro com a metodologia 
da Higher Bridge.



CHILE
A chegada da Higher Bridge no Chile, tem origem 
em 2016, na província de Los Andes com 
intercambio de professores e atletas de várias 
escolas de futebol e colégios particulares de 
ensino regular.



COLÔMBIA
2015 - Em convênio com a Escola de Futebol de 
Futebol da Universidade Tecnológica de Pereira, 
iniciamos nosso trabalho na Colômbia com uma 
palestra para alunos e técnicos de futebol da 
região.

2017 - Dieztra – assessoria jurídica e marketing 
esportivo tornou-se a principal representante de 
Higher Bridge par venda de Franquias e 
metodologias, com sede na cidade de Cali.





A maior escola de futebol particular do estado de São Paulo, 
Brasil.

Campeonatos e Conquistas

Campeão São Paulo Futebol Clube escolas de Futebol

Vitória contra o Santos com apenas 03 meses de treinamento.

Corinthians sub 20

Um dos princípios da Higher Bridge é a transparência com nossos 
clientes. Por isto, o que garantimos a nossos alunos é a completa 
inserção do estudante em treinos de altíssimo nível e o ensino do inglês 
de forma íntegra e, por meio destas ferramentas, as possibilidades de 
fazer parte de grandes equipes e centros educacionais de grande 
reconhecimento nacional e internacional a través de seu desempenho.

Por meio da excelência educacional e esportiva, a Higher Bridge abre as 
portas para que seus jovens atletas vivenciem experiências reais em 
clubes profissionais, avaliações e treinamentos de alto rendimento com 
jogadores profissionais, além de colégios e universidades destacadas no 
Brasil, Eua e, a partir de 2019, China.



Lucas Paes (São Paulo Futebol Clube)

Yago Cândido (Sociedade Esportiva Palmeiras)
Em 2018, a Higher Bridge abriu as portas para o jovem jogador de 11 anos, Yago 
Cândido, fazer uma avaliação o�cial na equipe comandada pelo treinador técnico 
Felipão, a S.E. Palmeiras, e foi selecionado para treinamento pro�ssional no Centro de 
Treinamento do Clube.

Diego Soares (Red Bull Brasil)
Red Bull Brasil, detentora de mais de 5 títulos nacionais, escolheu o atleta da Higher 
Bridge, Diego Soares, para fazer uma experiência em seu Centro de Treinamento.

ATLETAS EM
CLUBES PROFISSIONAIS



Juan Carlos Osório
2019- Técnico da Seleção do Paraguay
2018 -Treinador da seleção mexicana que ganhou da Alemanha campeã do mundo
2015 - Treinador Pro�ssional do são Paulo Futebol Clube
2014 - Campeão da Libertadores da América – Pro�ssional
* Atualmente assessor à distância da Higher Bridge

Luis Pompílio Paez
2019- Auxiliar técnico da Seleção do Paraguay
2018 - Auxiliar técnico da seleção mexicana que ganhou da Alemanha
campeã do mundo
2015 - Treinador Pro�ssional do são Paulo Futebol Clube
2014 - Campeão da Libertadores da América – Pro�ssional
Atleta Pro�ssional da Seleção Colombiana
* Atualmente assessor à distância da Higher Bridge

Sérgio Baresi
2001 – 2013 Treinador do São Paulo Futebol Clube – Categorias de base
e pro�ssional.
* Atualmente é representante o�cial da Higher Bridge em Orlando – EUA.

PROFESSORES
DE DESTAQUE



Professor Chileno
2001 - Fundador das Escoals do São Paulo Futebol Clube
* Atualmente é coordenador internacional da Higher Bridge

Renan Gusi
2005 à 2012 - ex-goleiro pro�ssional do São Paulo Futebol Clube ao lado de Rogerio 
Ceni.
* Atualmente é coordenador nacional da Higher Bridge

Alberto Oliveira
2015 – Auxiliar técnico Campeão Sub 20 da Copa do Brasil pelo Corinthians
2002 à 2013 – Treinador das Categorias de Base São Paulo Futebol Clube
* Atualmente é coordenador de implantação internacional da Higher Bridge

Dinho Galvão
Vice Campeão Campeonato Paulista 2016
* Atualmente é técnico e professor da Higher Bridge

Cléber Ferreira
Vice Campeão Campeonato Paulista 2016
* Atualmente é técnico e professor da Higher Bridge

PROFESSORES
DE DESTAQUE



Pelo Fator da Higher Bridge deter partes dos direitos comerciais de 100% dos 
atletas da categoria sub 15 do São Bernardo Futebol Clube do ano de 2018, todos
os atletas fazem parte da empresa:

SÃO BERNARDO
FUTEBOL CLUBE



4 Campos de Futebol pro�ssional

9 campos de Futebol Society com tamanho o�cial
e gramado reconhecido pela FIFA

3 quadras de futsal com tamanho o�cial

Salas de aula para cursos e preparo acadêmico de futebol e idiomas

Convênio com academias, escolas de futebol e clubes pro�ssionais
em 5 países

Equipe especializada em todos os departamentos de futebol

ESTRUTURA
HIGHER BRIDGE
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