


“ A Primeira Chance existe para
mudar a realidade de jovens talentos
por meio da educação, expandindo
suas perspectivas para que sonhem
cada vez mais alto e lhes fornecendo
as ferramentas necessárias para que

realizem estes sonhos! ”

David Peixoto e Ricardo Sales
Fundadores da Primeira Chance



Como a Primeira Chance 
impacta a vida desses 

jovens talentos?



Acreditamos que a mudança estrutural na
realidade dos jovens é possível por meio da
educação.

Infelizmente, além do acesso a uma educação de
qualidade, ainda existem outros obstáculos.

Dessa forma, o objetivo da Primeira Chance é
apoiar o aluno em todas as dimensões necessárias
para que ele possa explorar todo seu potencial e
ingressar na instituição de ensino superior dos
seus sonhos.



Dimensões de Apoio
ao Bolsista

Até o ingresso na faculdade desejada, o
bolsista Primeira Chance conta com
apoio nas seguintes dimensões:

• Acadêmica:

Bolsa de estudos;

• Financeira: 

Alimentação, transporte, material 
escolar, fardamento e demais custos 
relacionados à educação;

• Carreira:

Projeto socioemocional e Mentoria 
individual com o objetivo de expandir as 
perspectivas profissionais e acadêmicas 
dos bolsistas.



Quem é bolsista Primeira 
Chance?



Perfil do Bolsista Primeira Chance

✓ Alto Potencial Intelectual

✓ Excelentes notas na escola

✓ Destaque em competições 
(olimpíadas científicas, feiras etc.)

✓ Baixa Renda

✓ Renda familiar de até 1,5 salário 
mínimo per capita.

✓ Escola Pública

✓ Cursou até o 8º ou 9º ano do 
Ensino Fundamental em escola 
da rede pública de ensino.

✓ Alta Garra

✓ Disposto a enfrentar maiores 
desafios intelectuais.



✓“ Entrar na Primeira Chance é um mundo de

descobertas, é uma grande oportunidade e uma

experiência única. São muitas coisas novas,

pessoas admiráveis, projetos parceiros incríveis,

o clube do livro, a mentoria, ver os outros

bolsistas e ex-bolsistas se destacando e

conseguindo novas oportunidades é

maravilhoso, e perceber que existem várias

outras possibilidades de futuro é dar lápis de

todas as cores para quem quer colorir. O

impacto é real e muito positivo. ”

Débora Loiola

Bolsista 2020 - 2023 



Evolução do Número de Bolsistas
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Fonte: Primeira Chance. Site das olimpíadas: OBF, OBMEP, 
OBR, OBG, OBQ, OBQ Jr., OBL, OBA, OBRL, ONC, IphO, etc.

Resultados dos Bolsistas em Olimpíadas
(resultados de 3 olimpíadas de 2022 até o momento)
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Everton Oliveira | 

Bolsista 2019 - 2022
● Bronze na Olimpíada 

Brasileira de Física 2021;

● Prata na Olimpíada Europeia 

de Física 2022;

● Melhor resultado do Brasil na 

EuPhO 2022.



Case de sucesso - Davi Maciel

Com conquistas como 2 medalhas (Prata e
Bronze) na OBMEP e uma medalha de Ouro na
OBFEP, Davi foi aprovado no Processo Seletivo da
Primeira Chance e iniciou o 9º ano do Ensino
Fundamental II no Colégio Ari de Sá Cavalcante,
em 2016.

Com um currículo de mais de 15 medalhas,

incluindo:
• Medalha de Ouro na OIbF - Olimpíada Ibero

Americana de Física, garantindo também o
segundo lugar geral na competição;

• Medalha de Prata na IdPhO – International
distributed Physics Olympiad, e a maior nota do
Brasil nesta edição da competição.



Ao Concluir o 3º ano do Ensino Médio, em 2019,
foi aprovado no ENEM para o Curso de Física na
UFF – Universidade Federal Fluminense.

No final de 2020 e início de 2021 vieram mais 3
aprovações:

• Instituto Militar de Engenharia - IME

• University of Wisconsin-Madison - EUA

• Northwestern University – EUA, onde
também recebeu bolsa integral.

Durante o ano de 2020 também criou com 
colegas o Campeonato de Física, uma olimpíada 
online organizada por alunos olímpicos e feita 
para alunos olímpicos de todos os níveis, desde 
o fundamental até o nível superior. 

Case de sucesso - Davi Maciel



Após um ano na Northwestern University, onde
estuda Ciência da Computação, veio realizar seu
primeiro estágio de verão na Isaac, Startup de
Educação criada pelos fundadores da Primeira
Chance. Trabalha no time de Tecnologia

Também foi selecionado como corretor e
moderador da IPhO -International Physics
Olympiad, que teve como sede este ano,
Zurique, na Suíça. Além de corrigir questões de
estudantes de 8 países, participou de reuniões
com os diretores da IPhO e moderou momentos
com líderes dos países sobre análises de
questões. Entre os outros corretores estavam
outros ex-participantes da olímpiada, alguns
com PhD em Física.

Organização Europeia para a 

Pesquisa Nuclear

Case de sucesso - Davi Maciel



Atividades Extraescolares



O objetivo dos encontros é enriquecer as

experiências dos bolsistas e promover atividades

socioculturais, para que eles possam se

desenvolver para além da formação escolar.

Encontro de bolsistas



Museu da Fotografia, Fortaleza, Janeiro 2022.

Encontro Parque do Cocó, Fortaleza, Fevereiro 2022.



O Clube do Livro teve início durante a Bienal do Livro do Ceará, em

2019, e desde então foi implementado como projeto da Primeira

Chance.

Além de compartilhar a experiência da leitura com os colegas, os

bolsistas obtém novos ensinamentos, de forma mais divertida.

Clube do Livro



Clube do livro “Fahrenheit 451”, Abril 2022.



Projetos de Mentoria



A Mentoria Individual vem para auxiliar esses jovens, os 
ensinando a organizar pensamentos e ideias, e a começar a 
trilhar o projeto de vida deles, escolhendo como irão 
preencher seus currículos até o final do ensino médio, para 
quais vestibulares irão aplicar, e que carreira acreditam 
fazer mais sentido naquele momento para suas vidas.

“Através da identificação de pessoas comprometidas e que 
acreditem no projeto, conectamos nossos bolsistas com 
mentores inspiradores e com capacidade de orientar a vida 

estudantil e projetos de carreira de seus mentorados”

Mentoria Individual

Rodrigo C. B. - Mentor



Desde 2019 estamos em processo de inovação no projeto
de Mentoria. A ideia inicial era trazer aos alunos mais
novos um programa de desenvolvimento pessoal, para
apenas depois eles serem auxiliados em questões de
carreira.

Em 2021, em parceria com o Arco Instituto, tivemos
acesso a solução educacional Socioemocional e, em 2022,
estamos realizando o piloto do nosso próprio programa
Socioemocional na mentoria grupal, criado junto a uma de
nossas psicólogas voluntárias, Bruna Moura.

O intuito é realizar, através de encontros mensais e
presenciais, ministrados por pedagogas e psicólogas,
rodas de conversa, dinâmicas e oficinas, no âmbito
socioemocional, com temáticas do dia a dia dos nossos
jovens bolsistas.

Mentoria Grupal



Processo Seletivo



Gratuito para todos os candidatos, o processo de 
seleção

é composto por três etapas, todas eliminatórias:



Identificação, recrutamento
de potenciais bolsistas e
análise de perfil.01

• Ter, no máximo, 17 anos completos no 
momento da inscrição;

• Estar cursando, no máximo, o 9º ano do 
Ensino Médio.

• Nunca ter repetido um ano escolar;

• Ter se destacado em competições 
intelectuais

• Ampla divulgação nas escolas da rede 
pública;

• Ser de família com renda per capita de, 
no máximo, 1 salário mínimo e meio.

Testes presenciais02
• Provas de Português, Matemática 

e Redação elaboradas pela equipe 
educacional da Primeira Chance.



Entrevistas03

• Conhecer o responsável legal e o seu 
relacionamento com o candidato;

• Entender que tipo de suporte o 
candidato tem atualmente e quais 
esforços o responsável estaria 
disposto a fazer para viabilizar a 
mudança de escola;

• Entender o que representa essa
oportunidade para o responsável e quais 
seriam seus planos para o candidato.

Responsável

• Conhecer o candidato e sua 
trajetória;

• Entender suas motivações e o que 
a oportunidade de ter acesso a 
melhores condições de estudo 
pode representar para o 
candidato;

• Entender quais são suas metas e 
se estão alinhadas aos objetivos 
da Primeira Chance.

Candidato



Onde estão nossos Alumni?



Instituições de Ensino
dos Alumni Primeira Chance
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Principais cursos escolhidos pelos Alumni



Taxas de Aprovações dos Bolsistas 
Primeira Chance nos Vestibulares
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O que torna essa iniciativa 
possível?



Primeira Chance une pessoas e empresas que têm como propósito mudar a realidade do
nosso país por meio da educação.

Rede Primeira Chance





Agradecemos a Atenção!

@primeirachance

contato@primeirachance.org

www.primeirachance.org 

http://www.instagram.com/primeirachance
http://www.primeirachance.org/

