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Seja bem-vindo 

 

 
Seja bem-vindo e obrigado por conhecer a Mater Dei High School! 

 
Fundada em 1950, a Mater Dei é mais do que uma simples high school. Somos uma comunidade escolar 

edificada sobre a fraternidade católica e o rigor intelectual, dedicada a desenvolver os talentos dos nossos alunos 

enquanto seguem o sonho de alcançar excelência acadêmica, crescimento espiritual e notoriedade nos esportes.   
 

Por mais de 67 anos, a Mater Dei e seus alunos têm exercido influência sobre a comunidade de Orange County, Califórnia, por 

meio da pastoral estudantil, das artes, da formação acadêmica e esportiva. Os alunos da Mater Dei continuam a ser finalistas de 

National Merit, vencedores de feiras de ciências locais, campeões da federação de esportes intercolegiais da Califórnia (CIF), 

artistas e intérpretes premiados e muito mais! Nossos alunos são curiosos, ambiciosos e gostam de ajudar o próximo. Os alunos 

da Mater Dei levam estas lições com eles quando entram nas mais prestigiadas universidades, bem como em suas vidas 

profissionais nas áreas da medicina, direito, tecnologia, finanças, educação, entretenimento, política e negócios. 
 

A Mater Dei High School reconhece o valor de cada aluno e sua contribuição à nossa tradição de Honra, Glória e Amor, que 

fazem parte da experiência de ser um "Monarch" desde a nossa criação.  
Esperamos que ao começar a conhecer a Mater Dei, você descubra que ela é como sua casa. Somos uma família. #WeAreMD 
(#SomosMD). VOCÊ está convidado a fazer parte da tradição!  

 
Obrigado por reservar este tempo para conhecer a Mater Dei. Nossa equipe de admissão está à disposição para ajudar e não 
vê a hora de auxiliar você e sua família durante todo o processo. 

 
Em Maria, Mãe de Deus, 

 
 
 
 

 
 
 

 
Janet Lee 

Diretora do Programa de 
Estudantes Internacionais  

 

 
 

 
 
 
 
Patrick Murphy Frances Clare 
Presidente Diretora 



A Mater Dei oferece uma tradição de excelência no ensino Católico desde 

1950. A Mater Dei High School dedica-se ao desenvolvimento integral do 

indivíduo ao oferecer aos alunos uma ampla gama de oportunidades de 

formação acadêmica, formação esportiva, pastoral estudantil, artes e 

muito mais! Temos uma comunidade de ex-alunos formada por mais de 

27 mil pessoas, e você está convidado a fazer parte da tradição.  
 
A Mater Dei High School recebe alunos do mundo todo. A presença de 5% de 

estudantes internacionais agrega à rica experiência cultural e educacional da Mater 

Dei. Frequentar a Mater Dei irá preparar estes estudantes globais a terem sucesso 

dentro e fora da sala de aula, nacional e internacionalmente. 
 
A Mater Dei High School é acreditada pela Western Catholic Educational Association 

(WCEA) e é co-acreditada pela Western Association of Schools and Colleges (WASC), 

além de ser membro do Conselho Universitário e da National Association for College 

Admission Counseling (NACAC). Santa Ana 
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Formação Acadêmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE CURRICULAR E CALENDÁRIO  
A Mater Dei High School é reconhecida pela Apple como uma Escola Diferenciada (Apple Distinguished School) que 

participa do programa 1 iPad por aluno. Os alunos seguem uma grade horária com aulas da mesma matéria em 

sequência (horário em bloco), são 3 a 4 aulas por dia, cada uma com duração de 75 minutos. Além disso, 2 a 3 vezes 

por semana os alunos têm a oportunidade de se reunirem com seus professores durante o horário de aula.  
Um aluno típico cursará as seguintes disciplinas (o grau de complexidade da disciplina varia dependendo 
do aluno):  
Freshman (Grade 9) Sophomore a Senior (Grade 10 a 12) 
Matemática Matemática Estudos Sociais 
Ciências Ciências Idiomas do Mundo 
Inglês Inglês  

Religião Religião  

Idiomas do Mundo Artes Visuais/Performáticas  
Artes Visuais/Performáticas Optativas/Crédito Extra 
 
NÚMEROS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA  
• 80% dos alunos estão no quadro de honra com pontuação 3,0 ou superior  
• 60% dos alunos estão matriculados em disciplinas de AP ou Honors  
• 82% dos estudantes formados pela Mater Dei frequentam cursos universitários de 4 anos, 14% 

frequentam cursos de 2 anos e 4% frequentam outras instituições  
• 138 Bolsas de National Merit e um participante do programa Gates Millennium Scholar na história da escola  

 
22 DISCIPLINAS DE 
HONORS  
Teatro Avançado IV 
Álgebra I, II 
Literatura Americana 
Anatomia e Fisiologia 
Biologia 
Cantores à Capela 
Química 
Literatura Inglesa 
Francês II, III 
Geometria 
Latim I, II, III, IV 
Formas Literárias e Redação 
Pré-Cálculos 
Espanhol I, II, III  
Conjunto de Sopro 
 
22 DISCIPLINAS DE AP  
História da Arte 
Biologia 
Cálculos AB, BC 
Língua Inglesa e Redação 
Lit. Inglesa e Redação 
História Europeia 
Francês 
Latim 
Macroeconomia 
Teoria Musical 
Física 
Psicologia  
Língua e Literatura Espanhola 
Estatística 
Design 2-D e 3-D Studio 
Desenho e Pintura Studio  
Política e Governo dos EUA  
História dos EUA 



ASSESSORAMENTO ACADÊMICO  
Os Estudantes Internacionais recebem apoio extra enquanto estão na Mater Dei High School. Com sete 
orientadores trabalhando em tempo integral, os estudantes recebem um apoio exclusivo. Além das 
reuniões de orientação gerais que ocorrem durante todo o ano letivo, eles são convidados a reunir-se 
com seus orientadores nos dias de aula. Vários encontros voltados para os estudantes internacionais 
ocorrem na hora do almoço e/ou no horário de aula. 

 
PREPARO PARA OS EXAMES SAT/ACT  
A Mater Dei é um centro de testes oficial dos exames SAT e ACT. Incentivamos nossos alunos a se 
inscreverem para realizar o teste na escola. A Mater Dei tem uma parceria com uma equipe local 
especializada no preparo de testes, com as aulas acontecendo dentro do campus da escola. Simulados, 
aulas on-line e muitos outros recursos estão disponíveis para os alunos tirarem o máximo proveito. 

 

 
 

REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO GERAIS 

 

 
 

    

      
 

   Freshman Visitas à sala de aula  Inverno 
 

   

Sophomore 
Visitas à sala de aula 

 
Inverno 

 

  
 

 
 

  

Reuniões Individuais Primavera 
 

  

 

 
 

 

 

     

 

 
Visitas à sala de aula 

 
Inverno 

 

   
Junior 

 
 

  

 

Reuniões Individuais Inverno 
 

   
 

  
Senior Visitas à sala de aula 

 
Outono-Inverno 

 

  .   
 

 

 

     

      

   ORIENTAÇÃO PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS E  

  

  

 REUNIÕES DE ASSESSORAMENTO 
 

  
 

 

  
     

 

  

Freshman/ Hora do almoço/ 2 reuniões - semestre 
 

    
 

   

Sophomore Horário de aula outono/primavera 
 

    
 

    Junior 

Hora do almoço/ 

Horário de aula 

1 reunião a cada 2 

meses 
 

 

  

      

  
  1 reunião por mês 

(agosto a dezembro); 
 

      
 

    
Senior 

Hora do almoço/  
 

  

 
 

Horário de aula 1 reunião a cada 2 
 

    
 

      meses a partir de janeiro 
 

         

  

 
    

 

      
 

REFORÇO ESCOLAR 

A Mater Dei tem orgulho de 

oferecer o Programa de Auxílio 

Acadêmico (AAP), que disponibiliza 

reforço escolar para pequenos 

grupos e individual com os 

professores da Mater Dei antes e 

depois do horário de aula. Os alunos 

podem participar sem aviso prévio 

ou marcar um horário fixo. O AAP 

oferece reforço para a maioria das 

disciplinas básicas sem custo extra. 

Além do AAP, o centro de 

aprendizagem Muth Family Center 

for Learning, que fica dentro da 

biblioteca, oferece aos alunos um 

local silencioso e supervisionado 

para o estudo. O centro é atendido por 

dois especialistas em 

aprendizagem disponíveis em 

tempo integral para auxiliar os alunos 

com dúvidas gerais.  

Acesse www.materdei.org/guidance 



Informações sobre  

Faculdades e Universidades 

FACULDADES E UNIVERSIDADES, TURMA DE 2017 



Festival de Culturas 

 
Os alunos da Mater Dei High School têm as mais 

variadas origens. Com uma população de alunos 

que reflete a diversidade populacional de Orange 

County, nós somos de fato um "caldeirão de 

culturas". Ao longo do ano, a comunidade escolar 

da Mater Dei festeja as diferentes culturas 

representadas por nosso corpo estudantil com 

atividades festivas na hora do almoço. A Mater Dei 

High School reconhece e acolhe as diversas 

culturas e tradições dos nossos alunos com 

divertidos eventos realizados na hora do almoço. 

São cardápios especiais, Apresentações, jogos e 

muito mais, ao longo do ano letivo. Adoramos ver 

nossa escola unida, aprendendo e festejando as 

culturas dos alunos do mundo inteiro. 
 

Da comemoração do Ano Novo Chinês ao Dia de Saint 

Patrick, incentivamos nossos alunos a entrarem na 

diversão e participarem das festividades. Os alunos são 

convidados a trabalhar como voluntários com nossa 

Diretora Internacional e com o Departamento de 

Eventos ou também para criar novas atividades para 

nossas festividades! 



Programas Estudantis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASTORAL ESTUDANTIL ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ASB) 

 
A essência da Mater Dei! Imbuída no espírito do Evangelho, a 

Pastoral Estudantil da Mater Dei High School existe para apoiar o 

desenvolvimento espiritual e moral da nossa comunidade escolar. 

A Pastoral Estudantil oferece aos alunos uma ampla gama de 

áreas nas quais os alunos podem se envolver, tais como missas 

para toda a escola, trabalho voluntário e retiros. São exigidas 20 

horas de trabalho voluntário para se formar na Mater Dei High 

School. A turma de 2017 realizou quase 86 mil horas de trabalho 

voluntário - uma média de 160 horas por aluno! Alunos de todas as 

religiões são bem-vindos na Mater Dei! 
 
Acesse www.materdei.org/campusministry 

 
Todos os anos, cerca de 400 alunos-líderes organizam e 

coordenam mais de 150 atividades e eventos. Muitos ex-alunos 

iniciaram participando das atividades da Mater Dei e atualmente 

possuem cargos de liderança em grandes empresas, na 

comunidade, na igreja e no governo. Através do engajamento dos 

alunos, e incentivo e orientação dos professores e funcionários da 

Mater Dei, as atividades estudantis contribuem para o bom 

ambiente da escola. Com mais de 60 clubes e oportunidades de 

engajamento, o High School possui muitas atividades para os 

alunos aproveitarem. 
 
Acesse www.materdei.org/asb 



 
 

  
 
 

 
 

Na Mater Dei, acreditamos no desenvolvimento integral do indivíduo, 

isto inclui excelentes programas de artes para os alunos. O 

Departamento de Artes está constantemente implementando 

disciplinas novas e estimulantes para dar aos alunos uma experiência 

prática e valiosa tanto na escola quanto na vida cotidiana. Em razão do 

que aprendem na Mater Dei, quando se formam, os alunos buscam 

cursos universitários na área de artes e profissões na indústria 

cinematográfica, e atribuem seu sucesso à base construída aqui. 
 
Com disciplinas oferecidas em diversos graus de complexidade, tais como: 

orquestra, banda sinfônica, banda de jazz, percussão, cantores à capela 

honors, conjunto masculino, artes cênicas honors e avançada, e dança, para 

citar apenas algumas, os alunos não precisam ter conhecimento prévio de 

artes visuais ou artes performáticas. Nossos instrutores ensinarão para cada 

aluno as habilidades e técnicas necessárias para se destacarem em sala 

 
Acesse www.materdei.org/arts 

 
 

 
 

Durante três temporadas, a Mater Dei oferece 25 esportes intercolegiais 

da CIF (Federação Intercolegial da Califórnia) com equipes de diversos 

níveis, e oito clubes esportivos, oferecendo uma oportunidade completa 

para os estudantes-atletas competirem e se desenvolverem. 
 
• 101 campeonatos nacionais, estaduais e intercolegiais (CIF) 
•  Dois vencedores do Heisman Trophy, sete atletas olímpicos (quatro 

participaram dos Jogos Olímpicos de 2016), quatro Gatorade Players 

of the Year nacionais e 13 estaduais ao longo da história da escola  
• 68% do corpo estudantil participa de programas de esportes (atuando 

como atletas, gestores, técnicos ou trabalhando com estatística)   
• Estruturas de última geração incluem o complexo aquático, ginásio, 

campos para prática de esportes, pistas de corrida, sala de 
musculação, estrutura para prática de golfe e o complexo de basebol.  

• 58 estudantes-atletas da turma de 2017 firmaram o Compromisso   
para os Esportes Universitários e receberam mais de 25 milhões de 

dólares em bolsas de estudos 

 

Visite www.materdei.org/athletics 

ARTES VISUAIS,  

ARTES 

PERFORMÁTICAS,  

CINEMA E 

COMUNICAÇÃO,  

ARTES 

 

 

ESPORTES 



EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

 
A Mater Dei High School aceita inscrições para Grades 9, 10 ou 11. Não aceitamos inscrições para Grade 12 ou para 
repetir o Grade 11. Os formulários de inscrição estão disponíveis on-line e devem ser preenchidos e enviados também 

on-line através do site www.materdei.org/international. O formulário de inscrição on-line deverá conter os  
seguintes itens obrigatórios:  

• Pontuação no TOEFL ou IELTS  
Grade (série) no 

Outono Pontuação Mínima 

11 76 (TOEFL iBT) ou 6,5 (IELTS) 
  

9 e 10 71 (TOEFL iBT) ou 6 (IELTS) 
   

Cadastre-se no www.ets.org/toefl e solicite que as pontuações do teste sejam 

enviadas para a Mater Dei (código da escola: 8099). As pontuações do TOEFL 

geralmente demoram de 6 a 8 semanas para chegarem. Planeje-se para isso. 
• Formulário de Inscrição (Application) 
• Declaração de Sustento I-134 

• Taxa de Inscrição de $100 

• Carta do pai ou da mãe 

• Carta do aluno 

• Pontuação no TOEFL ou IELTS 

• Formulário eletrônico de recomendação (de um professor, orientador ou 
diretor da escola atual) 

• Histórico escolar - Notas e relatório de desempenho dos últimos dois 

anos  
• Cópia do passaporte 

• Carteira de vacinação 
• Formulário de Reforço das vacinas contra Tuberculose (TB) e Coqueluche 
(Tdap)  
• Formulário de Aprovação Disciplinar (somente para candidatos 
sendo transferidos dentro dos EUA)  
• Entrevista (pessoalmente ou por Skype) 
 
Todos os documentos devem estar traduzidos para o inglês. Depois que a 
inscrição preenchida tiver sido enviada, será marcada uma entrevista com o 
aluno. 

A Mater Dei High School emite o formulário I-20 apenas 
DEPOIS do estudante internacional ter sido aceito, ter feito 
matrícula e pago a taxa de matrícula. 
 

SOLICITANTES BRASILEIROS 
 

 
A Mater Dei High School firmou uma parceria com a Three W 
International para oferecer a gestão completa do processo de 
matrícula para estudantes com passaporte brasileiro. Juntos, 
conseguimos oferecer suporte e atendimento exclusivo para 

nossos estudantes internacionais, do processo de admissão até o 
momento após a chegada, e depois disso também. 

 
Caso você seja um estudante com passaporte  

brasileiro e tenha interesse em solicitar  
uma vaga na Mater Dei High School, por favor  

entre em contato com a Three W International: 
 

Three W Brasil  
Você também pode entrar  

em contato com nossa  
Gerente de Negócios  

Natalia Graca Warga  
1(310) 923-0374  

nataliaw@threew.us   
 

VALORES 
Acesse nosso site de admissão para informações sobre valores: www.materdei.org/international 



Conheça a Mater Dei 

 

 
Você é nosso convidado para visitar a Mater Dei! Nós 

entendemos que a escolha de uma High School é muito 
importante. Agende um tour pela escola para conhecer a Mater 

Dei pessoalmente através do site: 
www.materdei.org/campustours.  

Um de nossos simpáticos e habilitados representantes irá guiar 

você e sua família pelo campus da Mater Dei em um tour com 

45 minutos a uma hora de duração. Os tours serão feitos em 

inglês. 
 
 
 

 
Não consegue fazer o tour pelo campus 

pessoalmente?  
Sem problema. A Mater Dei tem a satisfação de 

oferecer às famílias a oportunidade de conhecer a 
área da escola através de um tour virtual. Faça um 

tour pela Mater Dei do conforto da sua casa.  
Acesse nosso vídeo no YouTube: 

https://youtu.be/ixC1e_NDMZI 

 
Siga-nos: 

 
 
 

 
@materdeimonarchs @mdhsmonarchs @mdhsmonarchs @MaterDei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1202 West Edinger Avenue  
Santa Ana, California 92707  

www.materdei.org 


