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A apenas duas horas da cidade de Nova York e de Boston, 
Massachusetts, a escola Cheshire Academy e seus prédios 
históricos ficam na bucólica, porém bem localizada, cidade 
de Cheshire, estado de Connecticut. A escola fica a uma 
curta distância a pé de um ótimo comércio local, com restau-
rantes, lojas de roupas, mercados e muito mais. O Aeroporto 
Internacional de Bradley (Hartford) fica a apenas 30 minutos 
de carro, e os aeroportos de Nova York e de Boston ficam a 
duas horas da cidade. Cheshire possui quatro estações defini-
das: verões quentes, outonos encantadores, primaveras 
floridas e invernos gelados.

SCHOOL PROFILE 
Fundação: 1794
Localização: Cheshire, CT
Área do campus: 42 hectares
Escola reconhecida por: NEASC
Tipo de Escola: Mista
Número de alunos por professor: 6:1
Séries oferecidas: Grades 9-12
Séries oferecidas para estudantes internacionais: Grades 9-12
Tamanho médio das turmas: 12 alunos
Número de professores: 60
Número de alunos: 362
Taxa de Aceitação pelas Universidades: 100%
Idiomas oferecidos: Espanhol, francês, mandarim
Aulas de ESL (inglês para estudantes internacionais): Sim, 
aulas para alunos com conhecimento da língua inglesa (ELL)
Exigências para Admissão:  Entrevista por Skype
Concede diploma: Sim, e também Diploma de IB 
(International Baccalaureate)
Notas no SAT: 1180 (média estadual: 1060)
Estrutura da escola: Prédio de ciências humanas, prédio de 
ciências e matemática, prédio de idiomas estrangeiros, prédio de 
artes, sala de música, auditório, teatro, biblioteca, ginásio coberto 
com 2 quadras de basquete, 2 academias e uma piscina, pista de 
cross-country, campo de grama com pista de corrida, 2 residên-
cias estudantis masculinas e 2 residências estudantis femininas.
Uniforme escolar: Sim
Acomodação: Residência estudantil (Boarding)

LOCATION GRADE CURRICULAR
Os alunos da Cheshire Academy nos procuram 
devido a nossa reputação como uma das melhores 
escolas particulares dos Estados Unidos. Nossa 
escola preparatória para a universidade é conhecida por 
seu forte programa de artes e de esportes, e pelo 
International Baccalaureate® Diploma Programme, 
programa reconhecido internacionalmente.

International Baccalaureate® 
Diploma Programme
Muitos alunos optam por desafiarem-se intelectualmente 
cursando uma das 20 disciplinas do International 
Baccalaureate® Diploma Programme. É um 
programa respeitado internacionalmente que 
proporciona ao aluno uma visão global, estimulando-o 
a ser independente e a tornar-se um pensador crítico 
envol- vido e atuante no mundo. Tanto as disciplinas 
de Advanced Placement (AP) quanto os programas 
de IB são rigorosos, mas o IB está em crescimento 
nos Estados Unidos e em todo o mundo. Também 
já está consolidado e é muito conhecido em toda a Europa.

Programa de Formação em Arte
A Cheshire Academy oferece uma ampla gama de 
aulas de artes visuais, tais como: desenho, pintura, 
gravura, escultura, cerâmica, fotografia, animação e 
imagem digital. Nossos alunos de arte mais adian-
tados participam por um ano de uma disciplina de 
formação em arte pensada para os que planejam 
cursar arte e design na universidade.

Esportes
A valiosa tradição da Cheshire Academy nos esportes 
começa nos anos 1800. Atletas profissionais e inúme- 
ros atletas universitários passaram por ela. A escola 
possui mais de 20 times de competição para meni- 
nos e meninas e 10 esportes que não são de compe- 
tição, garantindo que todos os alunos se mantenham 
fisicamente ativos e tenham uma experiência 
agradável.
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Aulas de IB, Formação em Arte, 
Forte Programa de Esportes

ESPORTES
Baseball, cross-country, futebol americano, gol- 
fe, lacrosse, futebol, softball, natação, tênis, 
atletismo, vôlei (indoor), esgrima.

DISCIPLINAS OPTATIVAS
Escrita Criativa; Psicologia I, II, AP; Filosofia,
Problemas Atuais do Mundo; O Oriente Médio;
Ciência Ambiental; Anatomia e Fisiologia; 
Engenharia; Biotecnologia e Ciência Forense; 
Artes Cênicas; Pintura; Desenho; Desenho/ 
Pintura Avançados; Cerâmica; Gravura; Foto- 
grafia Digital; Formação em Arte; Composição 
musical; Tecnologia na música; AP Teoria da 
Música.

CLUBES E ATIVIDADES
Clube de Artes, Clube de Xadrez, Comitê de 
Cidadania, Clube de Voluntariado, Clube de 
Fotografia Digital, Eco-Leaders (ecologia), Re- 
vista Literária "Juxtaposition", Estágio de Comu- 
nicação e Marketing, Equipe de Criação de 
Modelos Matemáticos, Simulação da ONU, 
National Honor Society (reconhecimento aca- 
dêmico), Liga de Matemática New England, 
Assessoramento entre Colegas, Prefects (Líde- 
res), The International Student Society (asso-
ciação de estudantes internacionais), Jornal Estu- 
dantil "The New Review", Yearbook (Anuário), 
Clube Jovens Empreendedores, e muitos outros.

UNIVERSIDADES FREQUENTADAS POR NOSSOS EX-ALUNOS
Yale University, University of Richmond, Connecticut College, 
Vassar College, Fordham University, entre outras.

EXIGÊNCIA DE PROFICIÊNCIA NO IDIOMA
Se o inglês não for sua primeira língua, é preciso apresentar, 
com a inscrição, notas recentes de um dos exames a seguir: 
IELTS, TOEFL ou Cambridge. Entre em contato com nossa 
Secretaria de Admissões caso tenha alguma dúvida sobre 
testes de proficiência para sua inscrição.

Aulas para English Language Learners (ELL)
Alunos que já falam inglês fazem aulas extras de gramáti-
ca, redação, pronúncia e cultura americana.




